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AVV Oud - VC Jong, soaptheater in Meijhorst 
op 18 december 2009. (Foto: Mike Wiering)
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RTV Nijmegen1, de lokale publieke omroep 
van Nijmegen, is ook digitaal te ontvangen 
via de mediabox van UPC. Nijmegen1 zit op 
kanaal 31. 

Radiofrequenties zijn 107.8 FM, 106.8 FM in 
Dukenburg en Lindenholt, 93.1 op de UPC-
kabel en via de website www.nijmegen1.nu.

De Dukenburger werkt samen met RTV 
Nijmegen1. In de normale uitzendingen is 
vaak aandacht voor gebeurtenissen in ons 
stadsdeel. Dagelijks is er een tekstpagina 
op tv met nieuws uit Dukenburg. 

E R I K   T R E F F E R S

Oud en jong
Er is een kloof tussen ouderen en jongeren. Na-
tuurlijk niet tussen alle ouderen en jongeren, 
maar toch. Ze leven vaak in verschillende cultu-
ren. En dan bedoelen we niet alleen het verschil 
tussen wit, bruin en zwart. Ze zijn verschillend 
opgegroeid. Bejaarden hebben de oorlog nog 
meegemaakt, vaak armoede gekend en waren bij 
wijze van spreken blij met een knikker. Mensen 
van middelbare leeftijd groeiden meestal op in 
materiële welstand: speelgoed genoeg en elk jaar 
op vakantie. De wereld was in hun jeugd niet veel 
groter dan de directe omgeving. Jongeren van te-
genwoordig groeien op met de hele wereld. Ze 
pingen, mailen en skypen net zo makkelijk met 
een klasgenoot als met iemand in Australië.
Toch zijn ook dingen precies hetzelfde gebleven. 
Ook vroeger waren er rotzakjes, al wordt daar 
nu met weemoed tegenaan gekeken. Wie vindt 
Kruimeltje, Pietje Bel en Ciske de Rat niet leuk? 
Hadden ze tegenwoordig geleefd, dan vonden we 
hen tuig van de richel. 
Ook hangen is van alle tijden. Waarom vinden 
veel ouderen hangende jongeren dan eng? Een 
deel deed het vroeger zelf ook. Als mensen een 
groepje jongeren ziet staan, lopen ze vaak een 
blokje om. De jongeren zien dat gebeuren en 
vragen zich af waaróm ze gemeden worden. Ze 
stinken toch niet?
Zo komen ouderen en jongeren steeds verder van 
elkaar af te staan. Praat met elkaar! We moeten 
samen verder.

De redactie
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De mensen achter Dukenburg Presenteert
Na een afwezigheid van een jaar is Duken-
burg Presenteert weer terug. Op zondag 17 
april is het zover. De manifestatie wordt dit 
jaar georganiseerd door een geheel nieuw 

team. Het bestaat uit Alexandra Poustoch-
kine, Margareth Fontein en Jeroen van den 
Bosch. Ze vertellen wat er te
gebeuren staat op bladzijde

Wethouder Hannie Kunst

‘We hebben teveel gepraat, we hebben 
geen stenen gestapeld.’ Dat vindt wethou-
der Hannie Kunst. Sinds 2010 gaat ze over 
stedelijke ontwikkeling: ‘Hart voor 
Dukenburg is een dramatisch verhaal.’

De aanpak van de Hatertse en Overasseltse 
Vennen leidt tot zorgen over geluidsover-
last. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de 
overheid een belofte niet na dreigt 
te komen. Bezorgde bewoners op

Maatschappelijke stage
bij het Mondial College

Jongerenpagina

Geen compensatiebos tussen vennen en A73?

Voortaan in elk nummer!
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Brengbussen met het rose dak zijn Nijmeeg-
se bussen. De blauwdak-bussen hebben als 
thuisbasis Arnhem. Lijn 2 in Arnhem is een 
trolleybus die tot 2009 zes jaar lang niet in 
gebruik is geweest. Heel anders dus dan de 
Nijmeegse lijn 2, sinds mensenheugenis dé 
bus die van het station naar Dukenburg 
rijdt en terug. Met die bus reizen vogels van 
velerlei pluimage mee en soms vang je als 
passagier curieuze dingen op.

Sneeuw
Begin van het jaar lag er sneeuw en was het 
spekglad op straat. Twee Dukenburgse vrou-
wen besloten, ieder voor zich, de bus te nemen 
naar het centrum. Ze kwamen naast elkaar te 
zitten en de ene mevrouw vertelde aan de an-
dere dame dat ze op weg was naar de Wibra 
aan de Burchtstraat. Daar boden ze een prima 
koopje aan en nu wilde ze haar slag slaan. ‘De 
bus stopt er bijna voor de deur, dat stukje durf 
ik wel te schuifelen,’ zei ze. Op hetzelfde mo-
ment riep de chauffeur om dat lijn 2 bij Plein 
1944 - vanwege ingrijpende bouwwerkzaam-
heden met bodemvonsten - terug zou rijden 
naar het station. ‘Gaat ú wel uitstappen,’ was 
de bezorgde vraag van de Wibraklant aan de 
andere dame. ‘Ja, hoor, ik probeer het.’ De 
Weezenhofse dame stapte uit en de Malvertse 
mevrouw ging gewoon met dezelfde bus terug 
naar huis. Vertel je dit verhaal aan een stads-
deelgenoot, dan gniffelt die tien tegen een: 
‘We hebben hier toch zélf een Wibra’. En wat 

Lijn 2

dacht je van lijn 2? Die rijdt allang niet meer 
door naar de Burchtstraat!

Lijkweg
Het oudere paar was ingestapt op de Brabantse 
Poort. Zij mocht van hem bij het raampje zit-
ten. ‘Kijk,’ wees hij bovenop de Philipsbrug, 
die officieel sinds de bouw in omstreeks 1970 
Dukenburgsebrug heet - een tongbrekertje - 
‘daar bij de Tarweweg richting Vossenlaan liep 
vroeger de Lijkweg waarover ik je vertelde. 
Daar gingen altijd begrafenisstoeten langs.’ 
Bij het raampje klonk enig onverstaanbaar ge-
mompel, waarop hij gepikeerd bitste: ‘Natuur-
lijk niet mens, dat heb ik van m’n opa, zo oud 
ben ik nou ook weer niet.’  

Rondje
De twee kleinzoons mochten met hun oma 
mee, voor het eerst in de bus. Met de auto en 
op de fiets kenden ze wel van thuis, maar de 
bús? Ze stapten in lijn 2 richting stad op de 
11e straat Meijhorst en reden mee tot het groot-
winkelcentrum. Daar moesten ze er uit en even 
wachten op lijn 2 richting Weezenhof. ‘W - e - 
e - zenhof,’ kon de oudste jongen al een beetje 
lezen, ‘die moeten we hebben.’ Ze stapten met 
hun drietjes in, reden langs het huis van opa 
en oma helemaal door tot de laatste halte. ‘Nu 
gaat deze bus terug naar waar we de eerste keer 
instapten,’ legde oma uit. ‘En dan hebben we 
een rondje gereden.’ De buschauffeur: ‘Maar 
u moet nu wel uitstappen mevrouw, dit is het 

Belevenissen in de bus

eindpunt.’ Oma gehoorzaamde, maar vond het 
wel vreemd. Ze mochten immers gewoon vóór 
weer instappen. De knipoog van de buschauf-
feur bracht duidelijkheid en zijn aanbod beide 
jongens even achter het grote stuur van de bus 
te zetten, was uiteraard een grote verrassing 
voor de twee kleintjes.

Bliepbliep
Maar dan de OV-chipkaart-soap. Eén van de 
eersten die er eentje aanschafte was een vrou-
welijke lijn-2-passagier die naar Rotterdam 
wilde reizen met openbaar vervoer: OV! Maar 
o wee, hoe moest je de kaart activeren? Gebeld 
met de busonderneming en de NS kreeg me-
vrouw te horen: ‘Daarvoor moet u naar Rot-
terdam, in Nijmegen kan het nog niet.’ 
Zelf kon ik al wel naar het loket in de stations-
hal, maar dat was wegens onverwachte fami-
lieomstandigheden van de lokettist(e) geslo-
ten. Toen mijn kaart eindelijk werkte, checkte 
ik in en… er gebeurde niets. ‘Och, loop maar 
door,’ zei de chauffeur gelaten ‘het ding doet 
het nog niet.’ Een week later stapte vóór mij 
een jongeman in, hield zijn chipkaart voor de 
lezer, roeide met z’n ellebogen door de volle 
bus naar achteren en ging pas zitten nadat hij 
‘bliepbliep’ zich met zijn pasje weer uitge-
checkt had. Dat is natuurlijk ook een manier 
om te bezuinigen.

Tekst: Hette Morriën
Illustratie: Erik Treffers
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Na een afwezigheid van een jaar is Duken-
burg Presenteert weer terug. Op zondag 17 
april is het zover. Dan vindt de grootste ma-
nifestatie van Dukenburg plaats in en rond 
het winkelcentrum in Meijhorst.

Dukenburg Presenteert wordt dit jaar georga-
niseerd door een geheel nieuw team. Het be-
staat uit Alexandra Poustochkine, Margareth 
Fontein en Jeroen van den Bosch. De jaarlijkse 
manifestatie is mede opgericht door Wim Fon-
tein, de vader van Margareth. In 2009 beleefde 
het zijn vijftiende aflevering. Vorig jaar is het 
niet doorgegaan omdat er geen organisatoren 
waren. Thea Wittenaar overleed en Jan van 
Londen naderde zijn pensioen. Waarom heb-
ben Alexandra, Margareth en Jeroen dit jaar de 
draad opgepakt?
‘Daar is eigenlijk maar één reden voor,’ zegt 
Jeroen. ‘Dat is dat Dukenburg Presenteert op-
gericht is door de familie Fontein en ze het 
niet konden laten lopen. Het is voor het nieu-
we team een leuke ervaring om dit evenement 
te organiseren. Het is het op-een-na-grootste 
evenement van de stad, met 20 tot 22 duizend 
mensen.’
Vorig jaar januari zijn de eerste gesprekken 
gevoerd over het overnemen van Dukenburg 
Presenteert. In september 2010 is de knoop 
doorgehakt. 

Programma
In grote lijnen is het draaiboek van voorgaande 
jaren aangehouden bij het organiseren van het 
evenement, met hier en daar wat hulp van oud-
organisator Jan van Londen en Solid.
Alexandra: ‘We hebben het als heel leuk er-
varen dat veel mensen die we tegenkwamen 
het heel leuk vinden. Velen van hen zijn ook 
bereid te helpen. Aangezien we zoveel hulp 
krijgen aangeboden, is er niets meer dat we 
hoeven te ontdekken. Het wordt één groot 
feest met een Nijmeegs tintje. Het podiumpro-
gramma wordt namelijk afgesloten met een 
optreden van Sieneke. Ook de ontknoping van 
Dukenburg Ontcijfert vindt plaats tijdens het 
podiumprogramma, net als het einde van de 
palmpasenoptocht.’
Margareth: ‘Net als andere jaren komt er een 
braderie. Op het hoofdpodium zijn diverse op-
tredens, waaronder een koor, een dansschool, 
een salsaband en Jean Knipping. Ook aan de 
kinderen wordt gedacht: er is een kinderpara-
dijs bij de sporthal. Verder komt bij het zwem-
bad een Antilliaans feest van GAAPA. De 
winkeliers van de Meijhorst doen mee. Nico 

de Boer is, net als andere jaren, de gangmaker 
van het evenementenplein. En niet te vergeten, 
het is altijd mooi weer!’

Toekomst
Dukenburg Presenteert is een stichting, die 
kan bestaan door middel van een subsidie van 
de gemeente Nijmegen. 
Alexandra: ‘Het is een succes als er na afloop 
nog steeds over gesproken wordt en als alles 
vlekkeloos verloopt. Wanneer dit het geval 
is, dan is de organisatie van het evenement in 
2012 zeker een optie, ook vanwege het feit dat 
het dan nog op de huidige locatie kan plaats-
vinden. Halverwege 2012 wordt begonnen met 
de bouw van het nieuwe winkelcentrum met 
appartementen. Op dat moment zal er wellicht 
gekeken moeten worden naar een andere lo-
catie.’

De organisatie is intern al bezig met volgend 
jaar. De gemeente zou graag een aantal ver-
anderingen door willen voeren, bijvoorbeeld 
het erbij betrekken van het Jongerencentrum 
Staddijk. 
Jeroen: ‘We hebben er bewust voor gekozen 
het eerste jaar nog niet teveel te willen veran-
deren. Voor 2012 zal er zeker gekeken worden 
wat er eventueel anders kan. Hierbij valt te 
denken aan het aantal verenigingen dat zich 
kan presenteren op deze dag.’

Er zijn nog enkele kramen beschikbaar voor 
de braderie. Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen via dukenburgpresenteert@hotmail.
com. Zie ook www.dukenburgpresenteert.nl.

Tekst: René van Berlo
Foto: Laura Derkse

Dukenburg Presenteert op zondag 17 april

‘Het wordt een feest!’

De mensen achter Dukenburg Presenteert: op de stoel Margareth Fontein, staand Jeroen van 
den Bosch en Alexandra Poustochkine.
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‘We hebben teveel gepraat, we hebben geen 
stenen gestapeld.’ Dat vindt wethouder Han-
nie Kunst. Ze werd dat in 2006. Sinds 2010 
heeft ze een andere portefeuille. Ze gaat nu 
onder andere over stedelijke ontwikkeling 
en cultuurhistorie. Van voorganger Paul 
Depla erfde ze Hart voor Dukenburg.

‘De vraag naar woningen is afgenomen,’zegt 
Hannie Kunst. ‘Het zal minder zijn dan we ja-
renlang hebben gedacht. Dukenburg zit in de 
krimp. Ik geloof niet meer in veel bijbouwen. 
Hart voor Dukenburg is een dramatisch ver-
haal. Wat ik ervan geleerd heb: je moet veel 
meer kijken naar kansen voor een wijk dan 
een strategische visie voor twintig jaar neer-
leggen. Als je kijkt naar de ambities die we 
allemaal hebben gehad, vind ik teleurstellend 
wat eruit is gekomen. Het is nergens zo dra-
matisch verlopen als in Dukenburg. In Wolfs-
kuil, Waterkwartier en Willemskwartier zijn 
de handen uit de mouwen gestoken. Daar is en 
wordt ontzettend veel gebouwd. Ook nu nog! 
Ik vind het triest dat het in zo’n mooi stadsdeel 
mislukt is. We hebben teveel gepraat, we heb-
ben geen stenen gestapeld. Toen we eindelijk 
wisten waar kon worden gebouwd, zakte de 
woningmarkt in elkaar. Het is veelzeggend dat 
de eerste steen voor nieuwe woningen juist in 
het woonwagencentrum wordt gelegd.’

Plannen
We lopen het rijtje met plannen na. ‘Wonen 
in Drie Zwanen. Markante gebouwen in het 
groen van Dukenburg. Een veilige, ruim op-
gezette woonwijk die zijn sporen inmiddels 
heeft verdiend. Heerlijk wonen in een buurt 
waar de mensen elkaar nog kennen. In fase 
A heeft u keuze uit 65 royale appartementen. 
Tegen betaalbare prijzen. Met alle faciliteiten 
zoals winkels, NS- en busstation in de buurt.’ 
Dit is nog steeds te lezen op de website www.
driezwanen.nl over de geplande bouw op het 
Zeegersterrein in Zwanenveld. Bij de rubriek 
nieuws is het laatste bericht: ‘Start verkoop 
Drie Zwanen op 18 oktober 2008.’ Er zijn en-
kele appartementen verkocht, maar zo weinig 
dat de ontwikkelaar de koopcontracten heeft 
laten ontbinden om de kopers de vrije hand te 
geven. Kunst: ‘Het is bekend dat de ontwik-
kelaar zich bezint op een herontwikkeling 
van het plan.’ Over het ROC-terrein in Zwa-
nenveld meldt ze: ‘We zijn niet tevreden over 
de kwaliteit van het plan: teveel woningen op 

Wethouder Hannie Kunst
‘Wat ik belangrijk vind, is dat je een wijk ook nieuwe impulsen geeft’

‘Het is veelzeggend dat de eerste steen voor nieuwe woningen juist in het woonwagencentrum wordt gelegd.’
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te weinig grond. We willen een ander plan 
zien.’ Wanneer dat komt is onbekend. Op de 
HAN-locatie in Tolhuis zou een flatcomplex 
verrijzen van ongeveer twintig verdiepingen. 
Dit gaat niet door. Projectontwikkelaar ICE 
heeft zich teruggetrokken. Kunst: ‘Men kiest 
nu voor meer grondgebonden woningen. De 
eigenaar van de grond laat een nieuw plan 
ontwikkelen.’ Aan de Streekweg bij Tolhuis 
moet een nieuwe woonwijk ontstaan met circa 
driehonderd woningen, vooral laagbouw en 
een beperkt aantal appartementen. ‘Standvast 
Wonen is samen met de gemeente bezig met 
een haalbaarheidsonderzoek voor dit gebied,’ 
meldt Kunst. 
Dan wat kleinere projecten: circa twintig wo-
ningen aan de 14e straat in Zwanenveld, vier 
woningen aan de 52e straat in Lankforst, twin-
tig woningen aan de 70e straat in Weezenhof 
en vier laagbouwwoningen aan de 61e straat 
in Meijhorst. ‘Wat betreft de woningen in de 
Weezenhof is van meet af aan bekend geweest 
dat die pas op lange termijn ontwikkeld kun-
nen worden: als de Prins Claus school de beide 
vestigingen heeft samengevoegd,’ zegt Kunst. 
‘Maar in zijn algemeenheid is er helaas weinig 
of geen beweging: de woningbouw in Duken-
burg ligt op dit moment stil.’

Winkelcentra
De aanpak van de maisonnettes aan de 82e 

tot en met 91e straat in Malvert is vertraagd. 
Het enige project uit Hart voor Dukenburg 
dat merkbaar in ontwikkeling is, is winkel-
centrum Meijhorst en omgeving. Dit wordt nu 
door de gemeente opgepakt. Het is wel minder 
ambitieus. Er komen 120 nieuwe woningen, 
een nieuw winkelcentrum en een volledig op-
nieuw ingerichte openbare ruimte. Forse aan-
pak of zelfs nieuwbouw van het wijkcentrum, 
het zwembad en de sporthal zijn geschrapt. 
‘Rond de zomer wordt een voorlopig plan ge-
selecteerd,’ zegt Kunst. ‘Alles is erop gericht 
dat eind 2012 de eerste spa de grond in gaat.’ 
Als dit project klaar is, wordt winkelcentrum 
Malvert gesloopt. Hier komen woningen en 
kunnen op kleine schaal een mandjeswinkel, 
horeca, dienstverlening en maatschappelijke 
voorzieningen komen. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat win-
kelcentrum Weezenhof als eerste zou worden 
aangepakt. Kunst: ‘De ontwikkelaar wilde aan 
de gang. Toen kwam de economische crisis. 
Hij wacht op betere tijden.’

Nieuwe impulsen
‘Wat ik belangrijk vind, is dat je een wijk ook 
nieuwe impulsen geeft. Binnenkort bestaat 

Dukenburg vijftig jaar. Als een wijk zo oud is, 
moet dat bijvoorbeeld door renovatie of door 
sloop en vervangende nieuwbouw. Waar ik 
kan probeer ik woningbouw los te trekken.’
Een goed voorbeeld vindt ze huisvesting voor 
ouderen. Dukenburg vergrijst. De twee ver-
zorgingshuizen De Orangerie in Malvert en 
De Doekenborg in Aldenhof zijn verouderd. 
Kunst: ‘Er komt tot nu toe niks van de grond 
voor de ouderenhuisvesting in Dukenburg. We 
hebben onlangs een overleg gehad met ZZG, 
Woonzorg Nederland, Swon en de in dit deel 
van Dukenburg meest betrokken woningcor-
poraties: Standvast en WoonGenoot. We wil-
len vormen van beschut en beschermd wonen. 
Er is behoefte aan vijfhonderd van die woon-
vormen.’ Nu bieden alleen De Orangerie en De 
Doekenborg dergelijke voorzieningen. ‘Ik heb 
de partijen opgeroepen om dit te realiseren.’
Ook in de schoolgebouwen wil Kunst verbete-
ring: ‘Conexus is druk bezig met nieuwbouw 
voor de Prins Mauritsschool in Zwanenveld. 
Conexus wil ook met de Prins Clausschool in 
Weezenhof aan de gang. Juist Dukenburg heeft 
goede scholen nodig. Het is een stadsdeel waar 
relatief veel kansarme kinderen wonen. Die 
moet je de beste scholen geven.’

Cultuurhistorie
Hannie Kunst heeft een passie voor cultuur-
historie: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in de ge-
schiedenis van de plek waar ik woon, waar 
je geschiedenis in de stad terug kunt lezen. 
Bijvoorbeeld de orangerie van het oude land-
goed Duckenburg in Lankforst. Daar zit een 
prachtig verhaal achter. Het is mooi dat je die 
elementen van de geschiedenis terugziet. Ik 
wil het graag behouden, daar waar het kan. 
Dukenburg is een stadsdeel met heel veel ge-
schiedenis. Kijk naar de eeuwenoude lanen en 
de resten van het Grand Canal. Het tolhuisje is 
zó vernield! Lindenholt heeft dat minder, al-
hoewel er wel veel oude boerderijen staan. Het 
Van ’t Lindenhoutmuseum over de geschiede-
nis van de weesinrichting is zo mooi! Ik kan 
er uren in rondlopen. Qua groen is Dukenburg 
een van de cultuurhistorisch rijkste stadsdelen 
van Nijmegen. De Broekstraat in Lindenholt 
is een prehistorisch interessante locatie. Daar 
hebben toen al mensen gewoond. In Bijster-
huizen wordt begonnen met opgravingen. Daar 
moeten belangrijke archeologische vondsten 
te vinden zijn. Er wordt met name gezocht 
naar bewoners uit de ijzertijd en steentijd. Als 
ze daar wat vinden, komt er ook lesmateriaal 
voor kinderen in Dukenburg.’

Tekst: René van Berlo
Foto’s: Peter de Jong

Wethouder Hannie Kunst en redacteur René van Berlo bespreken de locaties uit ‘Hart voor Dukenburg’.

‘Hart voor Dukenburg is een dramatisch verhaal’
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Vier vragen over Dukenburg

Van Apelterenboulevard

Als de gemeente ingrijpt in het Duken-
burgse groen is veelal de argumentatie 
voor de kaalslag dat in de jaren ‘60 door 
de ontwerpers/voorgangers de verkeerde 
bomen of struiken zijn gebruikt (‘hoe heb-
ben ze dat toch ooit kunnen doen’). Nu onze 
Van Apelterenboulevard moeraseiken en 
honingbomen krijgt, slaat je de schrik om 
het hart. Want misschien waren de ‘spook-
bomen’ niet aantrekkelijk, maar het zal toch 
niet zo zijn dat de waterstand in de Hatert-
se Vennen zo hoog komt dat in Dukenburg 
een moeras ontstaat en dat wij over enkele 
jaren moeten lezen over een geheimzinnige 
bijenplaag.

Nu we het toch over de - door de groene 
maffia aangepakte - Hatertse Vennen heb-
ben. Dukenburgers hebben in een werk-
groep de suggestie gedaan om op de St. 
Walrickweg de toegestane snelheid te ver-
lagen om - voor mens en dier - wat rust 
op de enorme heidewoestijn, zonder ge-
luidsremmende bomen. Maar daar voelen 
bewonersorganisaties in Overasselt niets 
voor. Die willen zo hard mogelijk scheuren 
om op tijd thuis te zijn. Van je buren moet je 
het maar hebben.

Enige tijd geleden heb ik een (terechte) 
vervelende opmerking gemaakt over de ge-
luidsinstallatie in Wijkcentrum Dukenburg. 
Dat is heel goed overgekomen, want die in-
stallatie werkt nu perfect. Hulde daarvoor!

Dus nog maar eens proberen:
• Het fietspad op de Van Boetbergweg, zij-
de Aldenhof, is nauwelijks te berijden als 
het gevolg van wortelopdruk. 
• Waar blijft het rode fietspad op de hoofd-
weg in de Malvert, waar de bus rijdt ?
Wie kan daar wat aan doen? Je weet maar 
nooit!

Guus Kroon
Oud-voorzitter van De Zevensprong
(Foto: Bart Noordijk)

Nico de Boer is een bekende Dukenburger. 
Al woont hij hier niet meer, zijn leven en 
sterke betrokkenheid met Dukenburg is er 
nog volop. Als adviseur begeleidt hij andere 
ondernemers. 

De Boer is voorzitter van de vereniging van 
eigenaren en van de ondernemersvereniging 
van de winkelcentra Weezenhof, Meijhorst en 
Malvert. Verder is hij projectleider van het ge-
plande nieuwe winkelcentrum Meijhorst. 

Hij neemt deel aan het overleg Veiligheid en 
wonen in Dukenburg. Hij zet zich ook in voor 
het vrijwilligerswerk. Met raad en daad, ook 
financieel, en als vrijwilliger. 

Dukenburg-gevoel
‘Al 26 jaar ben ik actief voor Dukenburg. Van 
mens tot mens, van jong tot oud, voor de kwa-
liteit van leven, werk en inkomen en om het 
voorzieningenniveau op peil te houden en te 
verbeteren. Dukenburg moet op de kaart blij-
ven. Een dijk van een wijk zijn met een goed 
wij-gevoel. Daar ga ik voor, steeds maar weer, 
ook bij de gemeente. Meehelpen aan een hech-
te samenwerking tussen de medewerkers van 
de hier actieve organisaties. Kennen en gekend 
worden.’

Veranderen
‘Dat er in 2013 voortvarend gestart wordt met 
het nieuwe winkelcentrum in de Meijhorst. 
Met goede sociale, culturele en sportmogelijk-
heden in de buurt. Met meer ontmoetingsgele-
genheden en werkgelegenheid voor de bewo-

ners. Werken aan een beter milieu en gezond-
heid.’ 

Politiek
‘Ik sta op de lijst van Nijmegen Nu. Plaatselij-
ke politiek, dicht bij huis, voor de burger bij je 
in de straat. Nu wordt het vaak door de lande-
lijke politiek overschaduwd. Er zitten te wei-
nig volksvertegenwoordigers uit Dukenburg in 
de gemeenteraad. Het alternatief dat het col-
lege en de raadsleden veel in de wijken komen, 
is minder geworden. De Dukenburgers moeten 
zich sterk blijven maken. Met een eigen stads-
deelraad. Aan het verkeer, de veiligheid en de 
busverbindingen moet nog het nodige verbe-
terd worden.’

Over tien jaar
‘Dukenburg heeft dan veel uitstraling en fleur. 
Met kwalitatief prima woningen. Met vol-
doende onderwijsvoorzieningen. Door schaal-
vergroting is dat nu steeds minder. Onderne-
mers en organisaties blijven stageplekken 
krijgen. Meijhorst heeft een behoorlijke markt 
met veelsoortige kramen. De ontwikkeling 
naar rijdende grote marktwagens verhoogt niet 
bepaald de echte marktsfeer. Er is een gede-
centraliseerd zorgaanbod met gezondheids-
centrum. Er is een ondernemende activiteiten-
commissie die concerten en ander amusement 
organiseert, binnen en in de open lucht, zodat 
Dukenburg bruist. Met Meijhorst als Blijhorst 
het kloppend hart van Dukenburg. Met jaar-
lijks nog steeds Dukenburg Presenteert.’

Tekst en foto: Theo Vermeer

‘Dukenburgers moeten zich sterk blijven maken’ 

Nico de Boer
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Sinds 1 januari geldt een nieuwe regeling 
voor de verhuur van sociale huurwoningen. 
Woningen met een huurprijs tot 652,52 euro 
mogen alleen nog verhuurd worden aan 
huishoudens met een inkomen van maxi-
maal 33.614 euro. Voor huidige huurders 
verandert hierdoor niets. De regeling heeft 
wel gevolgen voor mensen die een huurwo-
ning zoeken.

Theo Heijnen, directeur van WoonGenoot, legt 
uit wat de gevolgen zijn. Waarom is de rege-
ling er gekomen?
Heijnen: ‘Particuliere verhuurders, IVBN en 
Vesteda, hebben geklaagd dat woningcorpo-
raties oneerlijk zouden concurreren, omdat 
zij staatssteun ontvangen op woningen die 
aan mensen met een hoger inkomen worden 
verhuurd. In het verleden ontvingen woning-
corporaties inderdaad rijksbijdragen voor de 
bouw en verhuur van woningen. Ook verstrek-
te de rijksoverheid goedkopere geldleningen. 
In de beginjaren negentig van de vorige eeuw 
zijn deze financiële bijdrages door het Rijk af-
gekocht en zijn de leningen terugbetaald. Ga-
ranties van het Rijk of gemeenten op leningen 
kwamen te vervallen. De woningcorporaties 
moesten voortaan hun eigen broek ophouden.’

Goedkoop lenen
‘Om ervoor te zorgen dat woningcorporaties 
toch goedkoop geld konden blijven lenen, 
heeft de sector het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) opgericht. Doordat de 
gehele sector garant staat, is geldlenen gemak-
kelijker en goedkoper. De gemeenten zitten 
in de achtervang. Mocht - in het theoretische 
geval - de volkshuisvestingssector omvallen, 
dan nemen de gemeenten de verplichtingen 
over. De Europese Unie vindt dat staatssteun. 
Ze vindt dat geoorloofd, maar dan moeten die 
woningen niet beschikbaar zijn voor hogere 
inkomens. De grens is vastgesteld op 33.614 
euro. In feite is het de - oude - ziekenfonds-
grens. De EU vindt het legitiem dat mensen 
met een lager inkomen woonruimte met staats-
steun aangeboden krijgen. De maximale huur-
prijs is vastgesteld op 652,52 euro. Dat is de 
grens tot waar je huurtoeslag kunt krijgen. Ne-
derland heeft zelf dit voorstel gedaan. De EU 
heeft conform besloten.’

Praktijk
‘Stel, je verdient één euro meer. Bij een jaar-
inkomen van 33.615 euro heb je dik 2500 euro 

Directeur WoonGenoot Theo Heijnen 
over nieuwe verhuurregels

‘Mensen kunnen geen kant op. Ze blijven zitten waar ze zitten’

per maand. Dat is 1700 tot 1800 euro netto. Als 
je moet gaan huren, kom je nu alleen in aan-
merking voor duurdere woningen: 700, 800, 
900 euro en meer. Dan moet je dus de helft 
van je inkomen aan huur uitgeven, terwijl we 
een derde normaal vinden.’

‘Oudere mensen met een laag middeninkomen 
die aangewezen zijn op beschut of beschermd 
wonen, dan wel naar een zorgwoning moeten 
verhuizen, kunnen dat wel vergeten. En er is 
geen alternatief voor deze mensen.’

Leegstand
‘Als je een inkomen hebt van 34, 35 duizend 
euro en je wilt een huis kopen, dan krijg je een 
lening van maximaal 120 duizend euro. Daar-
voor is bijna niks te koop. Wij hebben wonin-
gen met een kale huurprijs van 620, 630 euro. 
Die huurprijscategorie is aantrekkelijk voor 
mensen die 34 duizend euro of meer verdie-
nen. Dat mag dus niet meer. Die woningen zijn 
minder aantrekkelijk voor mensen met een la-
ger inkomen. Dat is voor hen vaak een trapje 
te hoog. Dit kan dus betekenen dat woningen 
in deze prijsklassen leeg komen te staan, ter-
wijl een grote groep woningzoekenden geen 
woning kan vinden.’

‘Als laatste: de benodigde aantallen duurdere 
huurwoningen voor woningzoekenden met 
een inkomen boven 33.614 euro zijn er ook 
niet. De particuliere verhuurders hebben al 
aangegeven dat zij de benodigde woningen 
niet kunnen leveren. Vreemd, wel bezwaar 
maken dat de woningcorporaties deze mensen 

huisvesten, maar zelf niet in de woningbehoef-
te kunnen voorzien. Hoezo concurrentie?’

‘Er is een keuze gemaakt. Die is vastgelegd 
op een inkomen en huurprijs, waarbij je een 
groep treft die geen kant op kan. De grens zou 
rond de 43 duizend euro moeten liggen. Dat 
is een categorie die de uitwijk naar de koop-
sector nog heeft. Dan blijft er beweging in de 
woningmarkt. Nu kunnen mensen geen kant 
op. Ze blijven zitten waar ze zitten. Dit houdt 
in dat nog minder starters aan de bak komen!’

Volgens de nieuwe regeling moet 90 procent 
of meer van de nieuwe of opnieuw te verhuren 
woningen naar een woningzoekende gaan met 
een inkomen tot 33.614 euro. Talis heeft beslo-
ten hier voorlopig soepel mee om te gaan. Per 
maand meet ze of ze aan het 90-procentcriteri-
um voldoet. Pas als dit niet het geval is, wordt 
het inkomenscriterium streng gehanteerd. Hoe 
gaat WoonGenoot hiermee om?
Heijnen: ‘Ik voer de regeling uit. Onze moge-
lijkheden zijn beperkter. Als je het laat lopen 
en later bijstelt, behandel je mensen met het-
zelfde inkomen ongelijk. Aan het begin van 
het jaar komen woningzoekenden met een 
middeninkomen wel in aanmerking, maar in 
de loop van het jaar niet meer. Daar moet je 
strikt in zijn. Ik heb geen keus. Wel mag ik 10 
procent van de vrijkomende woningen met een 
huurprijs beneden 652,52 toewijzen aan urgent 
woningzoekenden met een hoger inkomen.’ 

Tekst: René van Berlo
Foto: Ron Disveld

Theo Heijnen: ‘Ik voer de regeling uit. Daar moet je strikt in zijn. Ik heb geen keus.’



de Dukenburger - maart 201110

‘Het compensatiebos tussen de vennen en de A73 dreigt niet door te gaan’

Zorgen over geluidsoverlast in Dukenburg en het natuurgebied

Op haar website legt de provincie Gelder-
land haar doel met de Hatertse Vennen uit:

‘De Hatertse en Overasseltse Vennen zijn 
ernstig verdroogd. De vennen zijn geleide-
lijk aan steeds kleiner geworden of zelfs he-
lemaal opgedroogd. Het Waterschap Rivie-
renland, de provincie Gelderland en andere 
betrokken partijen hebben uitgezocht hoe de 
verdroging het beste aan te pakken is. Naast 
het dempen van sloten en greppels blijkt de 
kap van naaldbos zeer effectief te zijn.’
 
‘Om de verdroging in het vennengebied te-
gen te gaan is het ook belangrijk om laag 
gelegen landbouwgrond in de directe omge-
ving bij het natuurgebied te betrekken. Op 
deze manier ontstaat een robuust gebied met 
een zo veel mogelijk eigen waterhuishou-
ding. Deze landbouwgronden worden dus 
omgevormd tot nieuwe natuurgebieden.’

‘De fraaie rivierduinen van Heumen tot 

Bergharen zijn als natuur- en wandelgebied 
bijzonder populair onder inwoners van Nij-
megen en Wijchen. Het doel van de plannen 
voor het vennengebied is dan ook om, naast 
het versterken van de natuurkwaliteit, ook 
het gebied als wandelgebied nog aantrekke-
lijker te maken. Door de maatregelen zal het 
prachtige duinenlandschap met de vennen 
nog veel beter tot zijn recht kunnen komen.’

‘De ingrijpende plannen voor het vennen-
gebied hebben tot verontruste reacties uit de 
omgeving geleid. Enerzijds zijn er zorgen 
om de voorgenomen kap van bos en het ef-
fect daarvan op de kwaliteit van het gebied 
als wandelgebied. Anderzijds zijn er zorgen 
over het natter worden van het gebied en 
het effect daarvan op huizen en landerijen. 
Deze zorgen zullen, voorafgaand aan de uit-
voering, met de betrokkenen verder worden 
besproken en uitgewerkt.’
Daar zijn zorgen over de geluidsoverlast bij-
gekomen.

De aanpak van de Hatertse en Overasseltse 
Vennen leidt tot zorgen bij de omwonenden. 
Een deel verzet zich tegen het kappen van 
bos en het terugbrengen van heideland-
schap. De Dukenburgse vertegenwoordi-
gers zijn hiervoor, maar vrezen een ander 
nadeel: geluidsoverlast. Dit wordt mede 
veroorzaakt doordat de overheid een be-
lofte niet na dreigt te komen. 

Hans-Cees Speel en Jacqueline Veltmeijer-
Jansen zitten in de werkgroep Groen van De 
Zevensprong. De werkgroep Groen zit in het 
vennenplatform. Daarin zitten alle bewoners-
groepen rond de Hatertse Vennen, onder an-
dere De Zevensprong en de bewoners van het 
vennengebied. Ze praten er met vertegenwoor-
digers van de provincie Gelderland, Staatsbos-
beheer, het waterschap, de gemeenten Wijchen 
en Heumen en met DLG. Deze afkorting be-
tekent Dienst Landelijk Gebied. De dienst is 
een agentschap van het ministerie van Econo-
mische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Hans-Cees: ‘De overheid wil de verdroging 
tegengaan. Daarom gaat tachtig hectare bos 
weg. Na geaarzeld te hebben, zijn we voor. Het 
is unieke natuur. Zeldzame dieren en planten 
komen terug. Het wordt drassiger. Wel gaat 
de bosstructuur weg. Dat betekent dat er meer 
geluid komt. Een gespecialiseerd bureau heeft 
dat onderzocht. Tweehonderd meter bos weg 
scheelt meer dan tien decibel. Ter vergelijking: 
aan de rand van de snelweg bedraagt het geluid 
zeventig decibel. In Weezenhof is het ongeveer 
vijftig decibel. We hebben geanalyseerd wat 
de geluidsbronnen zijn: vooral de A73 en de 
Sint Walrickweg. Dat is de weg dwars door het 
vennengebied. Hoe kun je voorkomen dat we 
teveel geluid hebben? Hiermee zitten we nu.’
Jacqueline: ‘Het compensatiebos tussen de 
vennen en de A73 dreigt niet door te gaan. Dat 
was toegezegd!’
Hans-Cees: ‘Het wordt nu een schraal grasland 
met orchideeën. Daar is op zich niks tegen, 
maar op die plek hadden we een bos gewild. 
Dat houdt geluid tegen en zo worden bomen 
gecompenseerd. Een wal met vijftig meter bo-
men langs de weg moet toch zeker kunnen? 
Door bezuinigingen dreigt nu ook alle andere 
compensatie te sneuvelen. De overheid blijkt 
niet in staat dit te sturen door de geldende re-
gels.’
Jacqueline: ‘Ze zeggen dat het bos niet te-
rugkomt. Het moet worden zoals de Bruuk in 
Groesbeek. Er wordt dus een ander natuurdoel 
aan gegeven. Binnen enkele weken wordt het 
plan vastgesteld.’

10
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Betty Meijer-van Hoorn (links) en Jacqueline Veltmeijer-Jansen op de St. Walrickweg

A73
Sinds de aanleg van het zuidelijke deel van de 
A73 tussen Venlo en Maasbracht is het ver-
keer op deze snelweg fors toegenomen. Vooral 
de toename van het vrachtverkeer valt op. 
Voor zover bekend is niet onderzocht hoe dat 
komt. Mijden ze de drukke route over de A2 
Utrecht-Maastricht? Een tweede, serieuze mo-
gelijkheid is dat een deel van het internationale 
vrachtverkeer de A73/A50 gebruikt om de tol 
op de Duitse snelwegen te ontlopen.

Betty Meijer-van Hoorn is lid van de werk-
groep A73 Dukenburg/Lindenholt. Ze heeft 
gestreden tegen de geluidsoverlast van de A73. 
Ze zegt: ‘In 2007 is op de A73 bij Nijmegen 
dubbellaags zoab aangelegd. De geluidswal is 
al in 1997 gekomen. Bij het ontwerp van de 
wal is uitgegaan van veel minder verkeer dan 
er nu rijdt. Aan het stuk snelweg op Heumens 
grondgebied is niets gebeurd. De vernieu-
wing van het wegdek was daar voorzien voor 
2011/2012, maar dat is verschoven naar 2015. 
Ik wil het overleg met de gemeenten Nijmegen 
en Heumen, Rijkswaterstaat en de stadsregio 
weer opstarten. Als eerste pleiten we voor een 

verlaging van de maximumsnelheid van 120 
naar 100 kilometer, zoals al toegepast op zo-
veel snelwegen langs grote steden. Dat kost 
niets. Ze kunnen het meteen invoeren. Het 
tweede voordeel van deze maatregel is dat de 
uitstoot van fijnstof sterk gereduceerd wordt.’
Hans-Cees: ‘Uit het akoestisch rapport over de 
vennen kregen we door dat ook het verwijde-
ren van bomen ontzettend veel invloed heeft 
op het geluid. We hebben Betty opgezocht.’ 
Door de krachten te bundelen hopen ze meer te 
bereiken. Ook de snelheid op de Sint Walrick-
weg moet omlaag, vinden ze. Ze pleiten voor 
60 kilometer, maar er is nog geen bericht van 
de gemeente Heumen of dat kan. Hans-Cees: 

‘Wat in ieder geval kan, is rond de lokale we-
gen groen laten staan zodat je auto’s niet ziet.’

Gefaseerd
Hans-Cees: ‘Wij willen dat het plan voor de 
vennen gefaseerd doorgaat: veertig tot vijftig 
hectare, dan tien jaar wachten en dan weer 
veertig hectare. Niet meteen tachtig hectare. 
We zijn niet tegen het geheel. Er zit een risico 
in het beheer. Misschien kunnen ze zo’n groot 
project door de bezuinigingen van het Rijk niet 
meer betalen.’

Tekst: René van Berlo

Foto’s: Ron Disveld en Jacqueline van den Boom

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hans-Cees Speel
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Een interviewbezoek aan het voormalige 
Maaswaal College in Dukenburg, door de 
Streekweg gescheiden van Tolhuis en gele-
gen tussen stadspark Staddijk, de A73 en 
het bescheiden bos nabij het chaletcentrum, 
bracht uw verslaggeefster en fotograaf bin-
nen de muren van deze vmbo-locatie. De op-
zet was een vraaggesprek met docente Ria 
Bartels en enkele leerlingen uit het derde 
leerjaar over het fenomeen maatschappe-
lijke stage. Er kwam echter veel meer infor-
matie over tafel.

Mondial College is de verzamelnaam voor de 
scholengemeenschap met locaties in Nijme-
gen-West, Lindenholt en Dukenburg. Het on-
derwijs hier gaat uit van de verbanden waarin 
leerlingen leven en werken, het is verbindend 
leren. De sectoren en richtingen waarvoor van-
af het derde leerjaar gekozen kan worden, zijn: 
Techniek, Economie, Zorg en Welzijn (breed), 
de Theoretische en Gemengde Leerweg. In het 
derde en vierde leerjaar lopen de leerlingen 
(maatschappelijke) stages. Daarna kunnen ze 
doorstromen naar een vervolgopleiding. Meer 
informatie is uiteraard op te vragen bij de 
schoollocaties zelf of via hun websites.

Ria Bartels is docente Zorg en Welzijn op 
de school in Dukenburg. De middag van ons 
bezoek gaf zij een verhelderende rondleiding 
over haar ‘plein’ waar zij een groep van zo’n 

vijftien derdeklassers begeleidde bij hun werk. 
Het plein, met hier een hoek voor welzijn, daar 
een compleet ingerichte keuken, of een ba-
lie waar je receptiewerk kunt aanleren, biedt 
ruimte aan wel veertig leerlingen tegelijk. 
Door de bouw van de nieuwe, grote Maaswaal 
Collegegebouwen in Wijchen is de instroom 
aan leerlingen op het Mondial College Duken-
burg echter aanzienlijk gedaald. Kwamen er 
eerst leerplichtigen vanuit Over- en Nederas-
selt en uit de agglomeratie van Wijchen naar 
Dukenburg gereisd, nu gaan deze jongeren 
naar de (nieuwe) school (met de oude naam) 
aan de Oosterweg in Wijchen. Voor de toe-
komst staat er voor de drie Mondialscholen 
een gezamenlijke nieuwbouwlocatie op de rol. 
En wel ‘achter’ de Meeuwse Acker in Linden-
holt, tegen de Neerbosscheweg aan. Ter plekke 
bestaat behoorlijke weerstand tegen deze plan-
ning. En voor Dukenburg betekent het dat op 
termijn de laatste middelbare school uit ons 
stadsdeel verdwijnt.

Zo ver is het gelukkig nog niet voor vijftienja-
rige Tom en veertienjarige Joshua. Zij kunnen 
nog redelijk dichtbij huis hun schoolopleiding 
volgen. Voor hun maatschappelijke stages is 
ook rekening gehouden met plaatsing binnen 
de stadsgrenzen van Nijmegen. Een enkele 
klasgenoot moet soms wat verder reizen en 
dan hoor je die wel eens mopperen, of ‘zeu-
ren’.

Stage-inhoud
Wat houdt nu de maatschappelijke stage in, 
die met ingang van aanstaande september ver-
plicht is voor leerlingen van middelbaar on-
derwijs? Het Mondial College is één van de 
scholen die voorgaande jaren al van start gin-
gen met deze vorm van snuffelen aan vrijwil-
ligerswerk. De scholen kozen vrij algemeen 
voor een gefaseerde opbouw, waarbij jaarlijks 
het aantal uren stage werd uitgebreid. Uiter-
aard is er in de landelijke politiek en in de alle-
daagse praktijk heel veel te doen geweest over 
de maatschappelijke stage voordat het besluit 
tot verplichting genomen werd. Het doel van 
de maatschappelijke stage is jongeren te laten 
kennismaken met de samenleving. Door zich 
vrijwillig in te zetten voor het maatschappelijk 
belang gaat de jeugd zich vanzelf verantwoor-
delijk voelen, is de achterliggende gedachte. 
Er gaan hier en daar deuren open die anders 
wellicht gesloten blijven. Gemeente, zieken-
huizen, bedrijven en instellingen geven han-

Maatschappelijke stage 
bij het Mondial College

Docente Ria Bartels tussen Joshua en Tom

Het doel is jongeren 
te laten kennismaken 
met de samenleving
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den en voeten aan uiteenlopende stageplekken, 
de scholen leveren de vrijwilligers aan.

Zorg en welzijn
Joshua en Tom volgen beiden op het Mondi-
al College de richting Zorg en Welzijn. Ook 
kwamen beiden als maatschappelijk stagiair 
terecht in Zorggroephuis De Doekenborg op 
de Aldenhof. In oktober 2010 liepen ze mee 
met de Rolstoel3daagse van dit seniorenhuis, 
onderweg wat hand- en spandiensten verrich-
tend, net zoals in het huis zelf. Daar helpen sta-
giaires met tafel dekken, eten opdienen, fruit 
schillen en als er in de gezamenlijke ruimte 
iets te doen is: koffie en thee inschenken of een 
borreltje. Joshua maakte ook kennis met hulp 
aan dementerende mensen. Hij was daarna wel 
eens een beetje moe, maar deed het werk toch 
met plezier. Tom is in zijn eigen vrije tijd vrij-
willig in de weer met gehandicapten en paard-
rijden. Joshua zou later graag in de kinder-
opvang een baan vinden, terwijl Tom precies 
heeft uitgestippeld hoe je aan het werk kunt als 
ambulance- of ic-verpleegkundige. In het der-
de leerjaar waarin ze zich bevinden, hebben ze 
steeds stageblokken van acht weken - verdeeld 
in uren - in de vierde ‘klas’ beslaan stages pe-
riodes van twee weken achtereen. De meeste 
stagetijd valt onder schooltijd. Aan het einde 
levert de stagiair een verslag in, dat eenvoudig 
met behulp van de pc te maken is. Dit verslag 
wordt met een cijfer gewaardeerd. In leerjaar 
3 regelt de leerkracht de stages, in leerjaar 4 
moet men er zelf werk van maken. Gevraagd 
naar leuke voorvallen die Tom en Joshua tij-
dens hun stages meemaakten, wijst Joshua op 
de zwijgafspraak die daarover bestaat; namen 
mogen sowieso niet genoemd worden. Of ze 
later sneller vrijwilligerswerk zullen oppak-
ken, maar dan zonder de maatschappelijke 
stage van nu, dat staat nog in de sterren.

Regio
Even over de stadsdeelgrenzen van Dukenburg 
heengekeken, treffen we in de regio Nijmegen 
meerdere vrijwilligerssteunpunten aan die als 
stagemakelaar kunnen bemiddelen, vraag en 
aanbod bij elkaar kunnen brengen. De oude-
rejaars middelbare scholier staat er dus beslist 
niet alleen voor. De stagemakelaar kan als 
spin in het web meer gericht naar stageplaat-
sen zoeken en de kwaliteit hiervan in de gaten 
houden. Documentatie- en informatiemateri-
aal is volop voorhanden. Reacties van scholie-
ren die zij via ‘landelijke krantjes’ op internet 
plaatsen kunnen inspirerend werken op de jon-
geren die nog aan hun maatschappelijke stage 
moeten beginnen. Eén meisje vertelt bijvoor-
beeld hoe zij ontdekte dat ze behoorlijk geduld 
kan opbrengen. Twee andere tieners vinden het 
gewoon leuk om mensen te kunnen helpen en 

een stagiair bij de voetbalclub verwondert zich 
erover dat nog jeugdiger spelertjes ‘gewoon’ 
naar hem luisteren! Door de maatschappelijke 
stage lijkt er over en weer voor betrokkenen 
een nieuwe wereld open te gaan.

De redactie van de Dukenburger bestaat uit 
louter vrijwilligers en kent dus ook de proble-
men van onderbezetting. In alle ernst vragen 
de redactieleden zich dan ook af of een stage-
plek als redacteur (m/v) voor een middelbare 
scholier uit Dukenburg een uitdaging zou kun-
nen zijn. Voel je je aangesproken? Breng dan 
het raderwerk op gang!

Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Ron Disveld

Tom

Joshua

Verpleining
De zon scheen volop. De blauwe hemel en 
krokussen in bloei gaven een warme aan-
blik. Maar de werkelijkheid was anders. 
Door de bijtende kou kon je nauwelijks ge-
nieten van deze schoonheid. 
Dan maar binnen volgen wat op pleinen el-
ders in de wereld gebeurde. Ook een andere 
werkelijkheid. Waarom zijn deze dictators 
tientallen jaren door het westen gesteund? 
Waarom verkochten we wapens aan hen en 
vlogen voor all-inclusive tripjes naar hun 
witblauwe stranden? Terwijl we met opge-
heven vingers naar andere landen wezen, 
waar ook van alles mis was maar waar wij 
geen belang hadden. 
De vanuit grote hoogte opgenomen beelden 
en het commentaar van de journalisten wa-
ren nietszeggend. Wat wil de massa echt? 
De rol van Amerika, Saoedi-Arabië, Israël 
en Iran werd genoemd. Geen onderbou-
wing. Het leek alsof de koude oorlog in 
warme streken teruggekeerd was. 
Een van de frustraties bij mij als Afghaan 
is dat zoveel Nederlandse Egyptenaren in 
nieuws- en praatprogramma’s deelnamen, 
terwijl bij de discussie over de militiemissie 
naar Kunduz de mening van Afghanen niet 
telde. 
Door een prachtig roodborstje dat op het 
vetbolletje af kwam vliegen, verlieten mijn 
gedachten het middenoosten. Het buiten-
land liet ik aan minister Rosenthal over. 
Nu dacht ik aan de naderende verkiezingen. 
De teleurstelling over de bezuinigingen op 
jeugdzorg, onderwijs en leefbaarheid. We-
ten wij dat het hier om de toekomst van deze 
samenleving gaat? Het deel van de natie dat 
naar de tolken van onderbuikgevoelens luis-
tert, zal toch nooit oog hebben voor de rela-
tiverende feiten. Anderen vinden Topsport-
huis-achtige prestigeprojecten belangrijker. 
Mijn gedachten zochten naar een nog niet 
volgebouwd plein in Dukenburg. Een al-
Tahrirplein. 

Qader Shafiq  (Foto: Lilia Volkova)
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Mijn paleisKaal
Ieder heeft er een mening over: de kale Van 
Apelterenweg. Weg zijn alle bomen en dan 
zie je pas hoeveel ruimte er is tussen Mal-
vert en Aldenhof.
De een vindt het erg kaal, de ander is blij 
nu voor altijd van die vieze rupsen af te zijn.
Wat me opviel toen ik de omgezaagde bo-
men zag liggen, was de dikte van de stam-
men. Ze hebben er in alle rust veertig jaar 
over gedaan te groeien en te worden wat ze 
waren en binnen tien minuten liggen die-
zelfde bomen aan mootjes. 
Je hebt sneller iets afgeschaft dan dat je het 
opbouwt en dat geldt voor veel meer ter-
reinen.
Verandering vraagt om een zekere behoed-
zaamheid.
Dat geldt voor de wijk, voor het nieuwe 
hart van Dukenburg en ook voor de kerk. 
Ja, we willen als Ontmoetingskerk veran-
deren, er meer zijn voor de hele wijk, niet 
naar binnen maar naar buiten kijken, ser-
vice bieden op het gebied van levensvragen 
voor veel meer dan alleen de leden van de 
kerk.
Toch willen we niet, zoals met de bomen, 
het oude omkappen en verwijderen, niet de 
kerkdiensten afschaffen bijvoorbeeld, maar 
naast het bestaande nieuw gaan planten. 
Nieuwe initiatieven, aanbod voor iedereen. 
We zijn daarmee al begonnen met bijvoor-
beeld een avond over palliatieve zorg en 
meditatieve bijeenkomsten met teksten uit 
zes wereldgodsdiensten. Zo hopen we in de 
loop van dit jaar nog met (veel) meer ini-
tiatieven te komen. We zouden graag zien 
dat meer mensen binnenlopen en de grens 
tussen kerk en wijk(-gebouw) steeds vloei-
ender wordt.
Hebt u nog suggesties, schroom dan niet ze 
te melden.

Johan Dorst
Predikant in de Ontmoetingskerk
(Foto: Bart Noordijk) 

Senay Akdemir is gemeenteraadslid voor de 
SP. Ze woont in Zwanenveld. In haar huis 
heeft ze spullen met een verhaal.

‘Ik houd ervan dingen te mengen,’ zegt Senay, 
‘bijvoorbeeld modern en antiek. De kast in de 
hoek komt uit China. Het boekentafeltje heb 
ik gekocht bij Dukenburg Presenteert. De tafel 
in de hoek is met de hand gemaakt. Die heb ik 
in Israël gekocht bij een Jood en een Palestijn. 
Het blad aan de muur is uit 1700. Het geeft een 
bevalling weer. De bank heeft het motief van 
Gaziantep, de Turkse plaats waar mijn ouders 
geboren zijn. Het komt er ook vandaan. In 
de keuken hangen drinkbekers uit Gaziantep. 
Daar is het ’s zomers veertig graden. Maar de 
drank in de bekers wordt kouder!’

Tekst: René van Berlo
Foto’s: Ron Disveld

Tafel uit Israël Kast uit China Boekentafeltje

Bank met motief  van Gaziantep

Drinkbekers uit Gaziantep

Blad uit 1700
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Sportpagina

‘s Maandagsavonds kunt u in Wijkcentrum 
Dukenburg van 20.00 tot 22.30 uur kennis-
maken met sjoelclub De Pionier, opgericht 
in 1976.

In onderling competitieverband wordt ge-
speeld in vier verschillende klassen, A tot en 
met D, afhankelijk van de sjoelvaardigheid 
van de spelers. De Pionier heeft ongeveer der-
tig leden, variërend in leeftijd van 45 tot 73 
jaar. Als u deze sport wilt beoefenen, dan kunt 
u vier weken lang gratis meespelen. De contri-
butie bedraagt 5 euro per maand.
 
We hoorden dit van het dagelijks bestuur: 
voorzitter Jan Lagé, secretaris Ans Wieringa 
en penningmeester Ben Ooms. Het bestuur be-
staat in totaal uit vijf leden. Jan, Ans en Ben 
zijn al jarenlang enthousiaste clubleden. Zij 
vertellen de Dukenburger over deze sport, de 
activiteiten van De Pionier en wat er verder bij 
komt kijken.

Het begin
Zo’n 35 jaar geleden besloten enkele liefheb-
bers van het sjoelen, dat toen veelal thuis beoe-
fend werd, tot de oprichting van deze vereni-
ging. De accommodatie werd en is nog steeds 
Wijkcentrum Dukenburg. Oprichter was de 
heer Sadiek. Aan Hans van Hesteren, een gro-
te Pionier en promotor van het sjoelen, blijven 
goede herinneringen. Hans is mede voor zijn 
inzet voor deze sport geridderd. Lenie Verbeek 
is lid van het eerste uur, vanaf 1978. Zij heeft 
in de club diverse functies bekleed. Sinds 2007 
is zij erelid. Ook kreeg ze in 2007 de Zilveren 
Waalbrugspeld. Zij hoopt dit jaar 90 te wor-
den.

Hoewel het sjoelen aan populariteit verloor 
(vroeger stonden de uitslagen in de krant),  
heeft dit samenspel niets ingeboet aan span-
ning en beleving. Sjoelen blijft een aanrader 
voor ontspanning en gezelligheid. Zo beleef-
den onlangs (oud-)beheerders van de Nij-
meegse wijkcentra met medewerking van De 
Pionier een leuke middag met sjoelen.

Het spel
In de loop der tijd zijn er verschillende sjoel-
variaties bijgekomen, zoals met vierkante in 
plaats van ronde schijven of met gaten met 
puntenwaardering in de sjoelbak. De sjoelbak 

De Pionier

is circa 2 meter lang en 40 centimeter breed. 
Het achtereinde is door een dwarsplank met 
vier poortjes afgescheiden. Het is de kunst de 
schijven met een schuivende beweging via de 
poortjes in de daar achter gelegen vakjes te 
krijgen. De puntentelling per vakje is van 1 
tot en met 4. Gespeeld wordt met dertig schij-

Eerste Nijmeegse sjoelclub

ven. Heb je in elk vakje een schijf dan heb je 
twintig punten. Twee schijven in elk vak le-
veren veertig punten op, drie schijven in elk 
vak zestig punten enzovoorts. Zeven schijven 
in elk vak leveren 140 punten op. Krijg je de 
laatste twee schijven die je over hebt ook nog 
in het vakje met vier punten, dan haal je het 
maximaal aantal punten: 148. De kunst is de 
schijven zo gelijk mogelijk te verdelen over de 
vakjes. 
De bakken worden gepoetst met aardappel-
meel (vroeger ook wel peper). Dit is om de 
gladheid te bevorderen. 

Sociaal contact
Gezelligheid en sociaal contact tijdens het 
sjoelen staan hoog in het vaandel bij De Pio-
nier. Het seizoen wordt afgesloten met een ge-
zellige avond met hapje en drankje. Dan vindt 
ook de prijsuitreiking plaats van het gesjoelde 
seizoen.

Informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat 
van De Pionier, telefoon (024) 345 17 13 en 
tijdens de clubavond ’s maandags in Wijkcen-
trum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Tekst en foto’s: Theo Vermeer
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De in 1972 opgerichte stichting Vakantie 
Activiteiten Dukenburg, in de wandeling 
stichting VAD genoemd, organiseert niet al-
leen het jaarlijkse kinderbouwdorp Duken-
dam, maar ook andere activiteiten waaron-
der boekbinden.

Elke woensdag is in het wijkcentrum De Turf, 
Malvert 51-34, gelegenheid om zelf meege-
brachte (oude) boeken te repareren, tijdschrif-
ten in te binden of prachtige doosjes te maken. 

De boekbinderij is op een enkele uitzondering 
na elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur en 
van 18.30 tot 21.00 uur geopend. U mag, on-
der deskundige leiding, gebruik maken van de 
aanwezige apparatuur, gereedschappen, hulp-
middelen en materialen. 

Kosten
De kosten zijn 3,50 euro inclusief hulp, mate-
riaal en koffie of thee. Als u de klus niet in één 
sessie kunt afmaken moet u meerdere keren de 
boekbinderij bezoeken en wordt u als vanzelf 
opgenomen in het nijvere gezelschap. Hoewel 
de vaste kern niet ‘piep’ meer is - de oudste is 
90 jaar - zijn ook jonge mensen van harte wel-
kom. 

Voor wie
Het is niet noodzakelijk dat u in Dukenburg 
woont, iedereen is welkom.

Boekbinden in wijkcentrum De Turf
Ingebonden Dukenburgers
Voor de Dukenburger heeft de boekbinderij 
een groot aantal ingebonden jaargangen ge-
maakt. Henk van Gaal heeft deze klus gecoör-
dineerd. Hij heeft onder andere het bindwerk 
voor zijn rekening genomen. Al met al een gi-
gantische klus en dat ook nog voor een vrien-
denprijs. Van de opbrengst is apparatuur aan-
geschaft.

Heeft u belangstelling voor een in linnen inge-
bonden jaargang 2010, stuur dan een mailtje 
naar info@dedukenburger.nl. De voorraad is 
beperkt, de kosten zijn 10 euro per stuk, maar 
u kunt ook de door u bewaarde exemplaren 
zelf inbinden.

Kleine foto’s van boven naar onderen:
Willem en Jan, An en Fia, Henk van Gaal, An 
en Fia, Wim van Aar.

Tekst en foto’s: Jos van Broekhoven 
en Peter van den Braak

Het Kinderbouwdorp wordt dit jaar
georganiseerd van 14 tot 18 augustus.

Meer op: www.dukendam.nl

Stichting Vakantie Activiteiten Dukenburg
16
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Wij zijn Edith (19) en Marloes (23). Vanaf nu staat er in iedere Dukenburger een jongerenpagina! Deze pagina is voor 
en door jongeren, dus heb je leuk nieuws, of wil je gewoon wat kwijt, laat het ons weten!

Jongerenpagina 
Wist je dat…

Zondag 20 februari was het tijd voor de GirlZstyle 
Kick Off! 2011.
Meiden konden zich gratis aanmelden voor 
workshops (STREETDANCE, ZUMBA, FASHION, 
MUSICGIRLZ, BUIKDANSEN, HENNA en 
VISAGIE).

Ben jij tussen de 12 en 26 jaar en lijkt je dit ook 
wat? Kijk dan op:
Girlzstyle024.hyves.nl
En meld je aan!

ALLE WORKSHOPS ZIJN GRATIS!

Hebben we eindelijk een 
jongerenpagina in de Dukenburger, 
hebben we geen naam! 

Mail nu hoe jij vindt dat deze 
pagina moet gaan heten! De 
leukste naam komt niet alleen 
bovenaan deze pagina te staan, je 
wint ook nog een bon van €25,-!

Je kan tot 31 maart meedoen, door 
te mailen naar: loesje@staddijk.nl. 
Vermeld wel ff je naam en leeftijd, 
en waarom je deze naam gekozen 
hebt!

Prijsvraag

Jc Staddijk: www.staddijk.nl - Jc de Horizon: www.inter-lokaal.nl 
Edith: edith.me.urs@hotmail.com - Marloes: loesje@staddijk.nl

Redactie jongerenpagina de Dukenburger: Abdel Haddouti, Edith Meurs, Marloes Wolters en Mustafa Osman Ahmed
Deze bladzijde werd gemaakt door Edith en Marloes. Foto’s: J. Toonen



de Dukenburger - maart 201118

R O N   D I S V E L D   E N   B A R T   N O O R D I J K

Kunst in Dukenburg
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Boom van de maand

Oude aankondiging uit Dukenburg

Dukenburg staat vol met prachtige bomen. Er zijn ook lelijke bo-
men en zieke bomen. Tussen al die bomen staan exemplaren met een 
verhaal. Daar gaat het om in deze rubriek: bomen waarover iets te 
vertellen valt. 

Arnhemsche Courant 

Ao 1816 - No 83

Donderdag den 11 Julij

Men is voornemens op Vrijdag den 26sten Julij 1816, des nademiddags om 
5 uren, in het Logement de Plaats Roijal te Nijmegen, in het openbaar te 
verkoopen.
Het Slot en Landgoed, den DUCKENBURG genaamd, leggende een uur van 
Nijmegen, aan den weg van die Stad op Grave, onder Hatert, in het Sche-
pendom van Nijmegen, bestaande in een zeer ruim, meestal geheel nieuw 
opgetimmerd, KASTEEL, Koetshuis en Stalling voor 9 Paarden, Koestal, 
Dorschdeelen, Melkhuis, Oranjehuis en Tuinmans-Woning, Perssiken- en 
Druiven-Kasten, Broeijerijen, twee groote Tuinen, zeer ruime Wandelin-
gen, Lanen met zware opgaande Eiken Boomen, eene zeer aanzienlijke 
Visscherij in een ruim Kanaal; voorts in Sterren-Bosschen onderscheidene 
zeer uitgebreide Bosschen van zware opgaande Boomen en Hakhout; dan 
nog in zeven BOUWHOVEN, van ouds tot het Landgoed den DUCKEN-
BURG hebbende behoord, bestaande in Bouwmans-Woningen en verder 
Getimmer; voorts Bouw- en Wei-Landen, hebbende te zamen eene grootte 
van ongeveer 500 Rhijnlandsche Morgens, Zoo en als het een en ander in 
Parceelen en Massa bij de daarvan zijnde gedrukte Billetten staat gespecifi-
ceerd; en waarvoor bij Inzet is geboden geworden - - - - - - - ƒ 109,000-o-o.
Zullende de Koops-Voorwaarden ten Kantore van den Notaris PIETER 
WIEGAND te Nijmegen, ter lezing leggen, en inmiddels de noodige aan-
wijzing kunnen bekomen worden, op het goed den Duckenburg voornoemd.

Kaart van het landgoed Duckenburg uit 1806-1811. Het zuiden is boven, 
het noorden onder. Rechtsonder ligt het ‘ruim Kanaal’, gelegen tussen 
het huidige Meijhorst en Tolhuis. Aan de linkerkant van het kanaal ligt 
het kasteel. Op deze plek staan nu de Valckenaerflats in Lankforst.

Moeraseikjes

Daar staan ze dan, de eerste nieuwe bomen in de Van Apelterenweg. De 
gemeente liet er geen gras over groeien. Zodra de vorst uit de grond was, 
plantte ze moeraseiken in de middenberm. Van het Steve Bikoplein tot de 
Van Boetbergweg, over de gehele lengte staan de boompjes te pronken. 
Aan weerszijden van de weg komen nog honingbomen, ook bij Malvert!

Onze kinderen en kindskinderen zullen het uiteindelijke - zeker fraaie - 
resultaat bewonderen.

Tekst: René van Berlo. Foto: Ron Disveld
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Kunst en cultuur

Wil je als Dukenburger op een of andere 
manier kunst en cultuur opsnuiven, dan is 
dat vaak niet op een adres om de hoek in 
onze zevensprongwijk. Of toch wel, nu er 
dit voorjaar van alles staat te gebeuren in 
ons stadsdeel... en we de kanaalbruggen 
niet hoeven te gebruiken? Noteer een en 
ander in uw agenda, op de keukenkalender 
of elektronisch en ga er in levende lijve 
naar toe!

KunstZinnig
Op zoek naar bruggen tussen kunst en geloof 
organiseert de werkgroep Kunst in de Kerk 
vele ontmoetingsmomenten. Op donderdag 17 
maart is er een eerste inspirerende avond rond 

een kunstenaar (m/v). Brigit Birbee bijt het 
spits af met haar videopresentatie Demeter. 
Na het bekijken hiervan is er een gesprek met 
de kunstenares, waarna de video opnieuw ver-
toond wordt. Een tweede avond KunstZinnig 
staat op woensdag 11 mei op het programma. 
Dan vertelt Toon Peters over zijn intussen 
tentoongestelde werk. Beide avonden worden 
gehouden in zaal M van de Ontmoetingskerk, 
van 20.00 tot 22.00 uur. Een grote expositie 
van To(on)Pe(ters), Jannie Benthem en ande-
ren is vanaf 18 maart te bewonderen. Vanaf 
april zit er verder geregeld muziek in de kerk 
in de vorm van een concert op de speciale 
ontmoetingszondagen (elke derde zondag van 
de maand) om 17.00 uur. Uiteraard doet de 

Bruggenbouwer van Nijmegen, een ontwerp van Jannie Benthem

kerk op zondag 17 april mee met Dukenburg 
Presenteert. Na de Palmpasenvieringen 
’s ochtends staat er een kinderoptocht ge-
pland. Voor aanloop naar verdere activiteiten 
in de kerk en bij mooi weer op het terras in de 
‘voortuin’ staan de deuren van de kerk wa-
genwijd open voor iedere bezoeker. 

Vrienden van het StAAD-koor
Maar ook familie, buren, bekenden of belang-
stellenden kunnen op vrijdagavond 1 april 
van 19.00 tot 21.30 uur in het Wijkcentrum 
Dukenburg / Meijhorst genieten van een op-
treden. Meld u zich wel even van tevoren aan 
bij de u bekende StAAD-zanger of -zangeres.

Het sprookje Duckenburg
De Dukenburgse theatergroep De Duiker 
speelt op vrijdag 8 april om 19.30 uur in de 
Ontmoetingskerk het sprookje Duckenburg. 
De geschiedenis hier zit vol sprookjesachtige 
feiten die met een beetje fantasie tot een eigen 
verhaal zijn gesmeed. Het sprookje vertelt de 
geschiedenis van de zwaanheks en de mannen 
van het geslacht Schuylenburg, oudbewoners 
van kasteel Duckenburg. Omdat hun moe-
der in het sprookje poefweg verdwijnt, gaan 
Esma en Mehmet naar haar op zoek. Ze bele-
ven onderweg van alles en nog wat, maar wat 
is het verband? Wat hebben de zwaanheks, 
een uil en ‘onze krokodil’ met de kinderen 
en elkaar te maken? Enne, was het wel een 
krokodil? Een tweede voorstelling van het 
sprookje is op vrijdag 5 april bij het theater-
festival Grote Broer in Nijmegen-Oost.
Theatergroep De Duiker is ontstaan uit het 
Amateur Theater Project Dukenburg. Dit pro-
ject is een samenwerking van De Lindenberg, 
Stichting New Arts en Grote Broer Kunstedu-
catie. Onder leiding van Petra Mackenbach 
hebben zeven De Duiker-spelers deze voor-
stelling ontwikkeld. Ook is er samengewerkt 
met Merel Holleboom en Lieuwke Loth van 
Dukenburg Ontcijfert, als onderdeel van de 
kunstroute van Nijmegen Exposeert.

Na eerdere publicaties in de media en andere 
pr-acties moeten al veel Dukenburgse bewo-
ners kennis gemaakt hebben met Dukenburg 
Ontcijfert. In april vallen alle puzzelstukjes 
samen, die Merel en Lieuwke voor ons stads-
deel bedachten. In mei wordt de kunstroute 
opengesteld voor de duur van zes weken.

Tekst: Hette Morriën, Petra Mackenbach
Foto’s: Kunst in de Kerk 

Nul42, derde ontwerp
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Ik zie je!
Met bovenstaande begroeting nodigt 
het team Veertigdagenmaaltijden van 
de Ontmoetingskerk iedereen uit om 
deel te nemen aan deze ontmoetings-
momenten. 

Op de vrijdagavonden 25 maart en 15 
april worden gerechten geserveerd die 
een relatie hebben met het project dat 
die avond wordt toegelicht. Zo zijn op 
de eerste avond Wim en Wilma Jans-
sen uit Lindenholt aanwezig. Zij zetten 
in 2006 een verzorgingshuis voor oude-
ren op in Beregowo (Oekraïne). Op 15 
april is Ellie van de Venne uit Malden 
te gast. Zij is de stuwende kracht achter 
de Stichting Onderwijs en Opvang van 
Straatkinderen (SOOS) in Brazilië. Aan-
melden voor de maaltijden kan vanaf 6 
maart (maaltijd 25 maart) en 27 maart 
(voor 15 april). In de hal van de kerk lig-
gen daarvoor formulieren. Een tweede 
mogelijkheid is aanmelden via de40da-
genmaaltijden@ontmoetingskerk.net. 
De inschrijftijd sluit drie dagen voor de 
betreffende avond. Ook kinderen zijn 
hartelijk welkom, er is voor hen een spe-
ciale activiteit direct na het eten. Een fi-
nanciële bijdrage wordt op prijs gesteld.  

Tekst: Hette Morriën

Op 1 februari 2011 is Tandheelkundig 
Centrum Tolhuis van naam veranderd. De 
praktijk gaat verder onder de naam Mond-
zorg024. Waarom deze naamswijziging?

Fons Mentink is de praktijk in 1975 gestart, sa-
men met oud collega Herman Olde Riekerink. 
‘Dukenburg was in die tijd volop in ontwikke-
ling en in aanbouw. Dit deel van Nijmegen had 
toen weinig tandheelkundige zorg,’zegt Fons 
Mentink. ‘Na enkele jaren op de universiteit 
te hebben gewerkt, was de tijd aangebroken 
om een eigen praktijk te starten. Samen met 
collega Olde Riekerink ben ik in Tolhuis be-
gonnen, later onder de naam Tandheelkundig 
Centrum Tolhuis. Veel van de eerste patiënten 
van toen zie ik nu nog steeds bij de halfjaar-
lijkse controle. Sommigen zijn ondertussen 
verhuisd, maar blijven de praktijk trouw.’ In 
de loop der tijd werd de tandheelkundige zorg 
uitgebreid met een mondhygiëniste en een pre-
ventie-assistente. 

Sinds enkele jaren werken de tandartsen Ro-
gier Scheffers en Frans Janse in de praktijk, 

Fietswrakken verwijderd
Na de recente uitbreiding heeft station Duken-
burg voldoende fietsenstallingen. Tussen de 
vele fietsen van reizigers zijn ook exemplaren 
die nooit worden opgehaald. Er staan echte 

Twee jaar geleden verdween de ver-
warmde wachtruimte bij busstation 
Brabantse Poort. 

Nadat passagiers alarm hadden geslagen, 
kwam de gemeente in actie. Zelfs Jan 
van der Meer, toen wethouder van Ver-
keer, zette zich in. Uiteindelijk beloofde 
de gemeente een overdekte wachtruimte 
te realiseren. 

In actie
Dat was een jaar geleden. Sindsdien is 
er niets meer gebeurd. Tijdens het laat-
ste overleg heeft het Bewonersplatform 
Zwanenveld de gemeente hierop aange-
sproken. Het lijkt erop dat de gemeente 
hierdoor weer in actie komt.

Tekst: René van Berlo

eerst als medewerker. Tegenwoordig vormen 
de drie tandartsen samen een maatschap. Olde 
Riekerink is sinds twee jaar met pensioen. 
‘Omdat er een nieuw team was ontstaan, von-
den we het een logisch moment om de naam 
te veranderen,’ vertelt Rogier Scheffers. ‘We 
hebben inmiddels veel patiënten van buiten 
Tolhuis, maar wel voornamelijk uit de 024-re-
gio. De nieuwe naam klinkt krachtig en mo-
dern en geeft de kern van onze zorgverlening 
aan.’ 
Dit jaar wordt een nieuw praktijkpand ge-
bouwd om nog meer mensen van dienst te 
kunnen zijn. Een frisse moderne uitstraling, 
waar de patiënt zich op zijn gemak voelt en 
alle aandacht krijgt die hij verdient.

In de praktijk wordt mondzorg in de brede zin 
van het woord toegepast. Van preventie, om 
gaatjes te voorkomen en het poetsen te opti-
maliseren, tot uitgebreide behandelingen met 
kroon- en brugwerk of prothetische voorzie-
ningen. Veel mensen willen tegenwoordig een 
mooi fraai gebit. Door bleken en witte vullin-
gen kan dit gerealiseerd worden.
Ook mensen die lang niet bij een tandarts zijn 
geweest, bijvoorbeeld door angst, zijn van 
harte welkom. ‘Onze patiënt staat centraal en 
ons doel is dat de patiënt na iedere behande-
ling met een tevreden gevoel weer naar buiten 
gaat,’ besluit Frans Janse. 

Tekst: Frans Janse

wrakken bij. In het centrum treedt de gemeente 
hiertegen op, in Dukenburg niet. Dat gaat ech-
ter veranderen. Voortaan worden ook hier de 
wrakken verwijderd.

Tekst en foto: René van Berlo

Tandheelkundig Centrum Tolhuis heet nu Mondzorg024

Overdekte wachtruimte 
busstation Brabantse Poort

Fietsen bij station Dukenburg
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Mag ik mijn afval in uw achtertuin dum-
pen? Op het eerste gezicht een wat vreemde 
vraag zult u zeggen. 

Natuurlijk wil niemand in zijn achtertuin ge-
confronteerd worden met andermans afval. In 
Tolhuis ontdekken we echter mensen die het 
geen probleem vinden hun (tuin)afval te dum-
pen in de openbare ruimte. Een voorbeeld is 
de historische eikenlaan bij de 24e straat. Een 
prachtige laan die het waard is schoon te hou-
den en schoon te laten. Helaas is het nog steeds 
gebruikelijk deze laan te gebruiken om privé-
tuinafval kwijt te raken.

Het is toch echt een misverstand dat uw groene 
tuinafval daar thuis hoort. Het wordt dan mis-
schien wel verteerd door de natuur, maar het 
hoort er gewoon niet. De daar wel thuishoren-

Eindelijk is het er van gekomen. Het 
voetbalveldje aan de 44e straat heeft 
zijn nieuwe omheining gekregen.

Een hele verbetering: de bal vliegt niet 
meer naar alle kanten, achter de doelen 
zijn verhoogde hekken gekomen. Enkele 
maanden geleden is samen met onze 
jeugd en alle belanghebbenden goed ge-
keken naar het plan en zijn de voorkeu-
ren uitgesproken.
Iedereen blij, bestelling geplaatst en ver-
volgens in spanning afwachten wanneer 
de eerste aftrap gegeven kan worden. 
En toen: vertraging, de eerste leveran-
cier van het hekwerk dreigde failliet te 
gaan. Voor Wijnand van Neerbosch, de 
uitvoerend ambtenaar, geen probleem. 
Gewoon bij een ander bestellen. 
Weer iedereen blij. Inmiddels staat het 
er, maar tot grote schrik van de enthousi-
aste voetballers komt de bal wel op heel 
rare obstakels terecht. Wat blijkt, boven-
op de dwarsliggers van het gehele hek 
zitten pinnen. Je weet wel, zo’n kartel-
rand waarmee je je tuin kunt beveiligen 
tegen indringers. Daar zal het wel thuis 
horen, maar bij een voetbalveldje? 
Niet handig dus, want de bal kan daar 
niet zo goed tegen. Wat nu?

Wijnand weer aan de bal. Natuurlijk 
was het hem bij de levering al opgeval-
len en heeft hij direct gereageerd. Niet 
besteld heren, dit staat niet in de offerte 
en in mijn bestelling. Nu ligt het balletje 
weer bij de leverancier. Er wordt nage-
dacht hoe dit op te lossen. Een nieuwe 
bovenrand, een afdekstrip op de pinnen? 
Vooralsnog ligt het veldje er te mooi bij 
om niet te gebruiken. Voetballers kijken 
nog even extra goed uit en zien de oplos-
sing met spanning tegemoet.
Wordt vervolgd.

Tekst en foto: Wijkplatform Tolhuis-Teersdijk

De Grote Groenvervuiler in actie

Voetbalperikelen in Tolhuis

de onderbeplanting wordt verstikt en overwoe-
kerd. Gedumpte tuinplanten en bramen nemen 
alle ruimte in. Wij hebben daar de groene af-
valbak voor.
De historische eikenlaan is de achtertuin van 
ons allemaal, dus laten we samen de verant-
woording dragen.

Maar er is meer
Hoe netjes houden wij ons eigen Douglasbosje 
tussen de 23e straat en het Grand Canal?
In Tolhuis zijn nog twee belangrijke restan-
ten uit de 16e eeuw: het Douglasbosje en het 
Grand Canal. Rijke geschiedenis en waarde-
volle natuur in onze wijk.
Maar helaas, ook hier slaat dagelijks de Grote 
Groenvervuiler toe. Nu hebben wij in de wijk 
al grote moeite de historische laan tip top te 
houden, het Douglasbos lijkt helemaal dump-
gebied voor iedereen. Je vindt er de gekste 
dingen. Van kabelhaspels, betonblokken of 
bierflessen bij de vleet tot konijnenhokken toe. 
Nog steeds bestaat de hoop dat medebewoners 
opstaan om hier, zoals in andere wijken al ge-
beurt, een zwerfvuilteam op te starten. 

Lankforst schiet te hulp
Nu de nood toch wel erg hoog is, heeft het 
zwerfvuilteam Lankforst even voor hulp ge-
zorgd. Zeker nu onderhoud aan het Doug-
lasbosje plaatsvindt, zijn er veel vervelende 
acties van de Grote Groenvervuiler zichtbaar 
geworden.
We mogen Jos van Broekhoven en Martien 
Wernink wel dankbaar zijn voor hun hulp. 
Maar zelf de handen uit de mouwen steken 
is veel chiquer. Alstublieft, laten we er voor 
gaan.

Tekst, foto’s en cartoon: 
Wijkplatform Tolhuis-Teersdijk

Jos van Broekhoven Martien Wernink
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Een geschikte datum voor ons wijkfeest 
is niet gemakkelijk te vinden, maar wij 
zijn er toch uitgekomen. Het wijkfeest 
wordt dit jaar op 15 mei gehouden. Het 
is al weer de vijfde keer dat dit wijkfeest 
gevierd wordt, dus wij hebben ons eerste 
lustrum.

Hopelijk is het wat minder koud dan het vo-
rige wijkfeest in september 2010, met een 
op tijd invallende duisternis, zodat onze 
verlichting ook zijn diensten kan bewijzen.
We hebben na twee jaar uitproberen helaas 
moeten besluiten de parades door de wijk te 
schrappen uit ons programma. 

Het voorlopige programma ziet er als volgt 
uit:
14.00 tot 18.00 uur: Feest voor de jeugd (en 
hun ouders).
16.00 tot 19.00 uur: Feest voor de wat ou-
dere jeugd (12 tot 18 jaar).
19.00 tot 22.30 uur: Feest voor volwasse-
nen.

Eenmaal in het groene Tolhuis thuis, blijf je 
er het liefst wonen of kom je er gewoon weer 
terug. We zijn samen met Günay Acuner-
Kasar (Het Inter-lokaal) te gast bij Mery-
em, onze nieuwe buurvrouw in de 43e straat. 
Ook Ayse, Ayten en Derya zijn aanwezig, al-
len vrouwen met een Turkse achtergrond.

Meryem ontvangt ons bijzonder gastvrij met 
heerlijke zelfgemaakte gerechten en thee. Des-
gevraagd heeft zij zelfs voor eenieder comfor-
tabele slofjes. 
Het is hier goed vertoeven: mooie woningen, 
veel ruimte en groen in de wijk. Ze willen 
graag weer meer gezamenlijke dingen doen, 
het liefst met alle buren. Er is nu erg weinig 
contact. Als je zelf nog iets te verlegen bent 
om er naar toe te stappen, blijft het stil. Vroe-
ger was dit anders, maar veel mensen zijn ver-
huisd. Het moet echt weer opgestart worden.
Ayten heeft samen met haar buren in de 43e 
en 44e straat vastgesteld dat de hondenpoep op 
de kinderspeelplaats en speelveldjes erg veel 
en heel vies is. Het is niet altijd te zien wie 
het doet, ook al wordt er onderling wel over 
gesproken. Iedereen in de straat is het er mee 
eens, maar er verbetert vervolgens niets.
Ze willen heel graag meedoen en gezamenlijk 
iets doen in de wijk, ook al moet er nog een 
hele stap genomen worden. Het heeft niets te 
maken met cultuurverschillen. Dat is het pro-
bleem niet. Iedereen lijkt in deze tijd meer op 
zichzelf te zijn. De gezelligheid wordt niet 
meer bij elkaar gezocht. Natuurlijk is tijdge-
brek een hindernis. Als werkende alleenstaan-
de moeder blijft er niet veel energie over en is 
uitpuffen op de bank heel erg prettig. 

In de 70e straat zijn de meeste bewoners Ne-
derlands. Er zijn veel alleenstaande moeders. 
Als hulp echt nodig is, wordt dit gedaan, maar 
je moet het elkaar wel vragen. Het is de Neder-
landse mentaliteit om zich niet op te dringen 
en zich te veel met anderen te bemoeien. Pri-
vacy is belangrijk. Dat heeft voordelen, maar 
je wordt ook iets afstandelijker. 

Wijkfeest ‘Tolhuis ontmoet Tolhuis’

Verhuisd en weer terug in Tolhuis

Derya woonde hiervoor in de Hatertse Hei,  
maar is weer teruggekomen naar Tolhuis. Het 
is hier prettig, met veel meer groen en niet alles 
in vierkante blokken gebouwd. Het is hier wel 
iets verder van het centrum en je moet altijd de 
brug over. In haar straat wonen twee Turkse 
buurvrouwen, maar zij zijn ouder, dus is er niet 
zoveel contact. Iedereen vind het goed dat het 
groen nu uitgedund is en meer ruimte biedt.

Meryem heeft op school altijd meegedaan met 
open dagen, maar nog niet met het wijkplat-
form Tolhuis-Teersdijk. Zij wil graag haar Ne-
derlands oefenen met mensen onder elkaar. Het 
lijkt ze leuk om bij het aankomende wijkfeest 
mee te helpen. Al doet niet iedereen graag mee 
met de vergadercultuur, er moet natuurlijk wel 

Wij zijn nog op zoek naar:
• Vrijwilligers die mee willen helpen met de 
organisatie en uitvoering.
• Artistieke bewoners van Tolhuis die een 
optreden willen verzorgen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
de voorzitter van het wijkplatform, Martien 
de Goeij, telefoon (024) 355 76 49 of mail 
naar: mdegoeij@tiscali.nl. Alle hulp is wel-
kom. 
Noteer 15 mei alvast in uw agenda.

Tekst en foto: Wijkplatform Tolhuis-Teersdijk

iets geregeld worden. En afspraak is afspraak. 
Daar mag je elkaar ook aan herinneren. De da-
mes zijn van huis uit meer gewend spontaan 
iets te bedenken, de taken te verdelen en veel 
samen te doen.

Soms is het gevoel buitengesloten te worden 
wel aanwezig, vindt Ayse, en zijn gestelde vra-
gen van Nederlandse kant wel een beetje dom. 
Aan een geïntegreerde alleenstaande moeder 
vragen of haar hoofddoek van haar echtge-
noot moet, is toch behoorlijk naast de werke-
lijkheid. Het is de eigen keus om wel of geen 
hoofddoek te dragen. En echt, niet iedereen 
komt van het platteland uit Turkije. De cultuur 
van de stedelingen is anders. 
Het is spijtig dat er niet meer met dames kan 
worden gesport. Het werd voorheen goed be-
zocht. Het zou fijn zijn als dit weer opgestart 
kan worden. Maar wie organiseert het? Hier 
moet nog even over nagedacht worden.

Dit interview is een aanzet om elkaar iets te 
vertellen. De vraag of de dames in de toekomst 
iets op de Tolhuispagina’s van zich willen la-
ten horen, wordt serieus overwogen. We hopen 
van harte dat dit gaat lukken. Na deze fijne en 
heel verhelderende middag gaan wij met een 
schat aan aantekeningen naar huis. Wij danken 
Meryem voor de gastvrijheid en zien er naar 
uit in de toekomst iets van hen lezen.

Tekst en foto: Wijkplatform Tolhuis-Teersdijk

Meryem
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Woningcorporatie Portaal wil 225 wonin-
gen in de 40’er straten verkopen. De huizen 
worden aangeboden aan de huidige bewo-
ners. Als een woning leegkomt, biedt Por-
taal deze op de vrije markt te koop aan. Het 
gaat om 62 beneden- en bovenwoningen (de 
‘bejaardenwoningen’ langs de Teersdijk) en 
163 eengezinswoningen.

Portaal heeft hierover een brief geschreven 
naar de betrokken huurders. De stichting 
Wijkdeel Zwanenveld-Oost en de Huurders-
vereniging Portaal Nijmegen zijn om advies 
gevraagd. In de brief beschrijft de corporatie 
haar redenen: ‘1) Verkoop van woningen zorgt 
ervoor dat wijken meer variatie krijgen. Wij-
ken met (veel) huurwoningen krijgen hierdoor 
ook een (groter) aanbod van koopwoningen. 
Mensen die een koopwoning willen kopen, 
kunnen in de wijk blijven of komen wonen. 
De wijken worden dan gevarieerder en ster-
ker. 2) Verkoop van woningen is belangrijk 
om goede en voldoende huurwoningen te kun-
nen blijven aanbieden. De huuropbrengsten 
alleen zijn onvoldoende om alle taken van de 
woningcorporatie uit te voeren en voldoende 
goede woningen in de toekomst te hebben. De 
verkoop van huurwoningen is dus noodzake-
lijk om nieuwe woningen, die voldoen aan de 
woonwensen van (toekomstige) huurders, te 
kunnen bouwen.’

Korting
Portaal verkoopt de woningen tegen de gel-
dende marktwaarde. Zittende huurders krijgen 
een korting van 4200 euro op de verkoopprijs. 
Als zij niet op het aanbod ingaan, verandert 

voor hen niets. Kopers van een beneden- of 
bovenwoning zijn verplicht lid te worden van 
een Vereniging van Eigenaren die wordt be-
stuurd en beheerd door De Rendant, een doch-
teronderneming van Portaal.

Reacties
De gemeente Nijmegen reageert verrast op het 
voornemen van Portaal, maar benadrukt dat de 
corporatie hier het recht toe heeft. De stichting 
Wijkdeel Zwanenveld-Oost verzamelt mo-
menteel informatie om een goed advies uit te 
brengen. Eerste reacties uit de buurt leverden 
de stichting veel vragen op: ‘Wat zijn de erva-
ringen in andere wijken? Kopen de bewoners 
geen kat in de zak? Verkoopt Portaal niet een 
woning waar veel onderhoud aan zit? Denk aan 
de verouderde cv-ketel, het energieverbruik en 
schuttingen die geplaatst zouden moeten wor-
den. De bijna veertig jaar oude woningen zijn 
wellicht aan een grote onderhoudsbeurt toe. 
Welke garanties zijn er zodat de buurt er echt 
op vooruit gaat?’ Voordat er een advies naar 
Portaal gaat, wil de stichting de mening horen 
van de bewoners. Zij hebben inmiddels een 
vragenlijst gekregen waar ze hun mening kwijt 
kunnen. Bewoners kunnen ook contact opne-
men met het secretariaat van de stichting door 
een e-mail te sturen naar zwanenveldoost@
gmail.com of naar Ton Jansen van Tandem, 
t.jansen@tandemwelzijn.nl, telefoon (024) 
355 34 68. Bij het ter perse gaan van dit num-
mer was de reactie van de Huurdersvereniging 
Portaal Nijmegen nog niet bekend.

Tekst: René van Berlo
Foto: Ron Disveld

Portaal wil woningen verkopen
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Eten en ontmoeten
Samen eten en ontmoeten. Dat is 
de gedachte achter de gezamenlijke 
maaltijd in wijkcentrum De Grondel.

In april wordt een tweede maaltijd geor-
ganiseerd. Deze vindt plaats op woens-
dag 6 of 13 april. De exacte datum is af-
hankelijk van de voorkeur van de eters. 
U kunt zich inschrijven tot en met 21 
maart. Dat kan in De Grondel zelf of 
door te bellen naar (024) 344 23 17. Een 
briefje in de bus gooien kan ook. Het 
adres is Zwanenveld 90-82. Zie ook het 
kaartje op de pagina hiernaast.
De maaltijd gaat alleen door als er vol-
doende belangstelling is.

Tekst: René van Berlo
Foto: Ron Disveld

Geologenstrook
De gemeente was ze vergeten: de be-
loofde prullenbakken bij de banken in 
de Geologenstrook. 

De banken zijn erg populair bij werkne-
mers in de omgeving die er hun lunch 
eten. Binnenkort kunnen ze hun afval 
kwijt. Er komen ook bordjes bij het ei-
kenlaantje, zodat mensen weten dat deze 
voortaan Geologenlaantje heet.

Tekst: René van Berlo
Foto: Ron Disveld

Portaal wil een deel van dergelijke woningen verkopen
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Geschiedenis van het Maas-Waalkanaal

Uitnodiging voor bijeenkomst op zondag 13 maart

De Grondel

Winkelcentrum Dukenburg
AH-XL

P

P

Het Maas-Waalkanaal is een onderdeel van 
ons dagelijks leven. Velen ervaren het als 
een barrière in de stad. Waarom is het er 
ooit gekomen en waarom op die plek? Het is 
een geschiedenis net zo fascinerend als het 
ontstaan van de Waalbrug.

Ook de actualiteit komt aan bod. Hoe zit het 
met de verhoging van het waterpeil? Waarom 
wordt bij Heumen een tweede sluis aangelegd?

Op zondag 13 maart wordt uitgelegd hoe dat 
zit. Dan vindt van 14.00 tot 16.00 uur de derde 
cultuurhistorische bijeenkomst van Zwanen-
veld plaats in wijkcentrum De Grondel.

De bijeenkomst heeft een informeel karakter. 
Er is een lezing, maar het is niet de bedoeling 
dat u alleen maar luistert. Het is juist leuk als 
er een tweegesprek met de aanwezigen ont-
staat. Voor en na de lezing is de bijeenkomst 
als een café. U kunt praten met wie u wilt. Net 
als in een café is de toegang gratis, maar moe-
ten de drankjes betaald worden.

Als u met de auto komt, kunt u gratis op straat 
parkeren. Zie het kaartje hieronder.

Tekst: René van Berlo
Foto: Ron Disveld

Uitnodiging busreis op 
woensdag 17 augustus

Net als vorig wordt ook dit jaar een 
busreis georganiseerd, nu voor heel 
Zwanenveld. Met de busreis kunnen 
55-plussers mee. Voor mindervaliden, 
zoals rolstoelgebruikers, worden spe-
ciale voorzieningen getroffen.

Er zijn drie mogelijke programma’s uit-
gezocht. Er is rekening mee gehouden 
dat er niet te veel gelopen hoeft te wor-
den. Voor de bestemming waar de mees-
te voorkeur naar uitgaat, wordt een reis 
georganiseerd. Er gaan begeleiders mee 
van het Rode Kruis. Mindervaliden die-
nen aan te geven waar hun handicap uit 
bestaat, zodat de begeleiders weten waar 
ze aan toe zijn. Voor mindervaliden wor-
den indien noodzakelijk speciale busjes 
ingezet.

Vlissingen, Leuven of  Antwerpen
• Zeeuwse babbelaars in Zoutelande en 
Vlissingen: vertrek 8.00 uur, thuiskomst 
21.00 uur. Twee maal koffie met gebak, 
koffietafel met kroket, 3-gangendiner.
• Chocolade en Leuven: vertrek 8.00 
uur, thuiskomst 21.00 uur. Chocolaterie, 
inclusief koffie met gebak, demonstra-
tie en proeven, Brabantse koffietafel, 
rondleiding St. Pieterskerk en een korte 
stadswandeling, 3-gangendiner.
• Sinjorenstad Antwerpen: vertrek 8.30 
uur, thuiskomst 21.30 uur. Twee kopjes 
koffie met gebak, rondrit stadstram Ant-
werpen, uitgebreide Antwerpse lunch, 
3-gangendiner.
De kosten zijn 22,50 euro per persoon, 
ongeacht de bestemming.

Inschrijven en informatie
U kunt zich aanmelden door een briefje 
te sturen naar Zwanenveld 42-23, 6538 
XG Nijmegen. Hierin kunt u aangegeven 
naar welke bestemming uw voorkeur 
uitgaat. Inschrijving is op volgorde van 
binnenkomst. De busreis wordt mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente Nij-
megen, die voor bewoners uit Zwanen-
veld subsidie beschikbaar stelt. De or-
ganisatie is in handen van Ron de Haan 
van het Activiteitencomité de Grondel in 
samenwerking met Tandem Welzijnsor-
ganisatie Nijmegen.

Tekst: Ton Jansen

Lezing over afvallen

Op woensdag 16 maart houdt Sandra 
Holkamp een lezing over afvallen in 
wijkcentrum De Grondel.

Veel mensen willen afvallen. Er zijn al-
lerlei diëten, maar welke is de beste? 
Vaak wil afvallen nog wel lukken, maar 
na de kuur komen de kilo’s net zo snel 
weer terug. Hoe kun je dat voorkomen? 
Sandra Holkamp schetst de achtergron-
den en geeft advies over de mogelijkhe-
den.

De lezing is gratis toegankelijk. Het be-
gint om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur. 
Voor consumpties wordt een redelijk be-
drag in rekening gebracht.

Wijkcentrum De Grondel ligt naast Win-
kelcentrum Dukenburg, vlakbij de uit-
gang bij Blokker.

Tekst: René van Berlo
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De bank staat er nog wat onwennig bij, 
echt weer om er eens lekker op te gaan 
zitten is het nog niet, de bomen en strui-
ken komen ook al niet al te uitnodigend 
over. Iets verderop staat nog een metalen 

Er kan weer gevoetbald worden op het 
trapveldje bij de Nutsschool. De grote wa-
terplas op het middenterrein is helemaal 
verdwenen. In plaats daarvan ligt er nu een 
kunstgrasveld dat tegen een stootje kan. De 
kleine doeltjes zijn vervangen door grotere 
exemplaren. Om de feestvreugde nog wat 
te verhogen heeft de gemeente ook nog een 
nieuwe basketbalpaal geplaatst.

De schooljeugd maakt meteen dankbaar van 
de gelegenheid gebruik om de groene gras-
mat uit te proberen. De nieuwe doelen hebben 
hun nut al bewezen: er worden aan de lopende 
band doelpunten gemaakt, wat bij de vroegere 
kleine doeltjes vaak een probleem was. 

Basketbal
Op de foto is nog een andere spectaculaire 
aanwinst op sportgebied te zien: een spik-
splinternieuwe basketbalpaal op het terrein 
tussen het voetbalveldje en de speelplaats van 
de Nutsschool. Niet alleen tijdens schooluren 
komt zoiets heel goed van pas, maar ook na 
schooltijd maakt de jeugd dankbaar gebruik 
van deze faciliteiten. 

Hopelijk gaat over enige tijd ook de laatste 

De bank staat er al, nu nog wat lente

‘Hart van Lankforst’ 
klopt weer

paaltje. Daar moet zeker zo’n groen afval-
bakje aan komen te hangen. Het ziet er ei-
genlijk allemaal nog wat kaal uit.

Maar straks, als het groen weer begint uit te 

lopen en de temperaturen weer gaan stijgen, 
wordt het genieten op dit mooie plekje aan 
het Maas-Waalkanaal. Van de roeiers en 
roeisters van studentenroeivereniging Pho-
cas die in hun slanke boten door het water 
glijden, van de stoere duwvaart die maar net 
onder de brug door lijkt te kunnen, van de 
plezierjachten die in alle soorten en maten 
voorbij komen paraderen.

Met een beetje geluk kun je ook nog genie-
ten van buitenissige passanten als het muse-
umschip Vlotburg dat afgelopen november 
langs kwam varen, of van de Henri Dunant, 
of van indrukwekkende tankschepen. Maar 
ook van ‘gewone’ schepen als de Nulli Cedo 
uit Grave. En mocht er toevallig even niets 
voorbijkomen, dan kun je sowieso genieten 
van alles wat er verder nog te zien is. Veel 
plezier met de nieuwe bank.

Tekst en foto: Jos van Broekhoven

De ‘Nulli Cedo’ uit Grave is zojuist onder de 
Dukenburgsebrug doorgevaren en passeert 
nu de ‘Bank van Lankforst’ .

wens van de wijk ten aanzien van het Hart van 
Lankforst in vervulling: een nieuwe bestem-
ming voor het voormalige parkeerterrein bij 
het gebouw van de kinderopvang. Het para-
medisch en kindercentrum De Lankforst on-
derhandelt momenteel met de gemeente over 

aankoop of pacht van het terrein, om mogelijk 
op die plek een (speel)tuin aan te leggen. Als 
ook dat gaat lukken, is de operatie Hart van 
Lankforst meer dan geslaagd.

Tekst en foto: Jos van Broekhoven

De liefhebbers van voetbal en basketbal komen in Lankforst weer volledig aan hun trekken.
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Zo op het eerste oog is er met die indruk-
wekkende bomen langs het Duckenburgpad 
in Lankforst niets aan de hand. Ze staan er 
al ik weet niet hoe lang en lijken onaantast-
baar. Af en toe komt er wel eens, bij stevige 
wind, een flinke tak naar beneden, maar dat 
heeft niets te betekenen…

Onlangs bleek het verhaal van die indrukwek-
kende bomen toch niet helemaal meer te klop-
pen. Ja, indrukwekkend zijn ze nog steeds en 
voorlopig zullen ze dat ook nog wel blijven, 
maar de vraag is wel: hoe lang nog? Voor som-
mige van die reuzen komt namelijk het einde 
van hun lange leven verraderlijk dichtbij.

Bomeninspecteur
Wat is namelijk het geval? De bomen zien er 
soms gezonder uit dan ze eigenlijk zijn. Dat 
blijkt vooral als ze aan een nauwkeurige in-
spectie worden onderworpen, zoals een maand 

In de februari-aflevering van de Dukenbur-
ger werd reeds uitvoerig aandacht besteed 
aan het plan van de gemeente Nijmegen om 
op korte termijn de circa honderd platanen 
langs de rondweg in Lankforst te kandela-
beren, een snoeimethode waarbij alleen de 
hoofdtakken gedeeltelijk gehandhaafd blij-
ven. Op dit plan is onlangs gereageerd door 
de werkgroep Groen en Cultuurhistorie 
van De Zevensprong en door Wijkplatform 
Lankforst.

De werkgroep Groen is van mening, dat de 
kandelaber-methode een straatbeeld zal ople-
veren dat esthetisch weinig fraai is. ‘Wij reali-
seren ons echter dat er op dit moment in feite 
geen andere keus is. Onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde, dat het hier om een tussenoplos-
sing gaat, gaan wij daarom akkoord met de ge-
kozen oplossing, inclusief het niet-kandelabe-
ren van de zeven platanen bij de Nutsschool,’ 
aldus de werkgroep Groen. 

Wijkplatform Lankforst is evenals de werk-
groep van mening, dat het kandelaberen van de 
platanen langs de 11e tot en met 15e straat een 
drastische aantasting van het fraaie straatbeeld 
zal inhouden. De leden van het platform heb-
ben echter begrip voor de klachten die door de 
aanwonenden van de rondweg in toenemende 
mate zijn geuit, en voor de maatregelen die de 
gemeente denkt te moeten nemen. Het plat-
form sluit zich derhalve aan bij het standpunt 
van de werkgroep Groen en Cultuurhistorie. 

Bomen in Lankforst aan inspectie onderworpen

Reacties werkgroep Groen en wijkplatform op kandelaberplan

Fouten
In De Brug van woensdag 26 januari 2011 
zijn bij de openbare bekendmakingen van de 
gemeente Nijmegen in de rubriek Omgevings-
vergunningen enkele storende fouten gemaakt. 
Zo wordt in de bekendmaking gesproken over 
het kappen van 101 platanen aan de 11e tot en 
met 14e straat in Lankforst, terwijl de vergun-
ningaanvraag betrekking heeft op het kandela-

beren van bomen in de 11e tot en met 15e straat.  
Het wijkplatform heeft de gemeente onmid-
dellijk op de hoogte gesteld van deze opval-
lende ‘vergissingen’. Daarna is in de Brug van 
2 februari de vergunningaanvraag nogmaals 
gepubliceerd, waarbij de gemaakte fouten (ge-
deeltelijk) zijn gecorrigeerd.

Tekst en foto: Jos van Broekhoven

geleden in de buurt van de vijvers bij het Ui-
lenbosje het geval was. Een bomeninspecteur, 
voorzien van een kleine laptop en een circa 75 
centimeter lange metalen stok, controleerde 

de bomen langs het pad op hun gezondheid. 
Hij deed dat onder andere door de metalen pin 
tegen de voet van een boom te plaatsten en 
vervolgens te proberen de pin in de voet van 
de boom te drukken. Bij een gezonde boom 
lukt je dat niet, maar bij een zieke, afgetakelde 
boom kost het weinig moeite om het metaal 
50 of 60 centimeter in het hout te duwen. Ook 
wanneer de schors makkelijk afbrokkelt, is de 
boom van binnen vaak al flink aangetast.

Af en toe gerooid
Volgens onze bomeninspecteur moeten we er 
dan ook niet van opkijken, als de komende 
jaren af en toe zo’n reus van een boom langs 
het Duckenburgpad of het Orangeriepad om 
veiligheidsredenen gerooid moet worden. Ho-
pelijk kan men door het regelmatig aanplanten 
van jonge nieuwe bomen het karakteristieke 
uiterlijk van de Dukenburgse lanen voor de 
toekomst behouden. 

Tekst en foto: Jos van Broekhoven

Deze plataan staat in de 11e straat in Lankforst en zal binnenkort, net als honderd andere 
platanen, ‘gekandelaberd’ worden.

De bomeninspecteur stelt vast dat deze boom 
aan het Duckenburgpad niet zo gezond meer 
is en helaas binnen enkele jaren gerooid zal 
moeten worden.
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Elk jaar komen er weer nieuwe verkeers-
deelnemers bij die zelfstandig hun weg moe-
ten vinden tussen al het overige verkeer. 

Ouders en school hebben een grote verant-
woording om hun kinderen klaar te ‘stomen’ 
voor de toekomst. De voorbereidingen voor 
het verkeers(fiets)examen zijn daarom in 
volle gang. Niet alleen zijn er verkeerslessen 
op school, maar ook de techniek komt aan de 
orde. Ondeugdelijk maakt onveilig. Zo worden 
de kinderen in het creacafé van de school De 
Meiboom ook vertrouwd gemaakt met het wel 
en wee van hun stalen ros. Elke donderdag-
middag wordt er geoefend in banden plakken 
en fietsverlichting repareren, gesteund door 
actieve ouders. In april zijn de examens. Bin-
nenkort worden de routes bekend zodat de kin-
deren samen met de ouders kunnen oefenen.

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto: De Meiboom

Groeien ze bij u ook zo gauw uit de 
kleren? Kom dan zaterdag 2 april 
2011 naar de (kinder-)kleding en 
speelgoedbeurs in de openwijkschool 
De Meiboom. 

Het is tijd voor de zomerkleding, maar 
ook het speelgoed vergeten we niet. 
Kleine wereldburgers willen steeds iets 
nieuws ontdekken. Speelgoed op de 
beurs maakt dat betaalbaar. Vanaf eind 
februari kunnen weer inbrengnummers 
aangevraagd worden. Op de beurs zal 
een team van Fiestaparty4all entertain-
ment voor hilarische momenten zorgen. 
Maar ook voor koffie/thee en een koek 
tegen kleine prijsjes wordt gezorgd. Ge-
kochte spullen kunnen met pin betaald 
worden.

Tijden
De beurs is open van 12.00 tot 15.00 
uur, entree is 50 cent. Adres: openwijk-
school De Meiboom, Meijhorst 29-58. 
Informatie: www.kledingbeursnijme-
gen.nl of telefoon: 06 245 48 732 (tus-
sen 20 en 21 uur).

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto: Peter Saras

Zaterdag 9 april vragen we alle Meijhorste-
naren de handen uit de mouwen te steken en 
de jongeren van de zwerfvuilteams, school 
en jongerencentrum de Horizon in Meij-
horst te helpen onze wijk schoner te maken. 

Naast de jongeren steunen we natuurlijk ook 
de vele volwassenen die actief zijn. In de 
voorbereiding hebben woningcorporaties, 
welzijnsorganisaties, bewonersplatform en 
gemeente Nijmegen besloten tot een gezamen-
lijke aanpak in Meijhorst.
Centraal uitgangspunt is de openwijkschool 
De Meiboom, waar we tussen 9.30 en 10.00 
uur verzamelen. Hier worden gereedschap en 
vuilniszakken uitgedeeld, waarna jong en oud 
de wijk in trekken. Als we dan, hopelijk met 

Voorbereiding fietsexamen

(Kinder-)kleding- 
en speelgoedbeurs 
op zaterdag 2 april

Opruimsafari in Meijhorst

Speelgoed voor de kleintjes. Vader Frank met zijn dochter Nina (5) en 
Braijn (8).

Interactief  circusprogramma in de middag

Peter en Daphne hielpen al in Meijhorst

volle zakken, tussen de middag terugkomen, 
kunnen we genieten van broodjes en clown 
Joepie. Wanneer we weer ‘aangesterkt’ zijn, 
begint het middagprogramma. De mensen van 
Grote Broer kunsteducatie gaan met jong en 
oud aan de slag in een interactief circuspro-
gramma, mogelijk afgesloten met een heuse 
voorstelling. Jongleerbordjes, kegels, ballen 
en minifietsjes, alles wordt uit de kast (kist) 
getrokken voor een succesvolle middag.

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto’s: Mike Wiering
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Workshop Bloemschikken
Johan Willemsen is de cursusleider. 
Neem zelf groen, mesje en mandje of 
bakje mee. Voor oase (€ 1,-) wordt ge-
zorgd.
Dinsdag 22 maart 14.00 uur.
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-
39, zaal 0.01.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Zaterdag 2 april, zomerkleding. 
12.00 – 15.00 uur in openwijkschool De 
Meiboom. Meijhorst 29-58. Entree € 
0,50. Vrijwilligers gevraagd: info: www.
kledingbeursnijmegen.nl of telefoon: 06 
245 48 732 (tussen 20.00 en 21.00 uur).

In de eerste week van februari zijn de hon-
denpoepbakken, die met oud en nieuw wa-
ren weggehaald, weer terug geplaatst. 

Ook zijn er enkele nieuwe bakken in Meij-
horst, op de hoek 11e en 12e straat en bij de 
ingang van het wijkpark. Plekken waar veel 
hondenbezitters langs komen. En nu maar ho-
pen dat we met minder poep onder de schoe-
nen thuiskomen.

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto: Peter Saras

Een dochter of zoon in de peuterleeftijd (2 
tot 4 jaar)? Dan weten de mama’s en papa’s 
als geen ander dat zij of hij zich in deze pe-
riode sterk ontwikkelt, steeds vraagt om 
nieuwe dingen. In deze peutertijd wordt de 
basis gelegd voor alle vaardigheden van het 
kind, basis voor het toekomstige samenle-
ven in onze maatschappij.

Vooral het samenspelen betekent voor peu-
ters een belangrijke leerervaring. Voor veel 
kinderen gaat dit automatisch wanneer ze op 
een kinderdagverblijf zijn als mama en papa 
werken. Maar voor anderen kan een peuter-
speelzaal de gelegenheid zijn om hun peuters 
in een andere omgeving dan thuis samen met 

Klaar voor gebruik!

Peuterspeelzaal de Meibloem voor de kleintjes

Agenda

Theatervoorstelling Het sprookje van 
Duckenburg
Dukenburgs amateurtoneel en theater-
groep Duiker.
Vrijdag 8 april, (kinder)middag- en 
avondvoorstelling.
Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.
Informatie en tijden: www.meijhorst.
com en op pagina 20.

Opruimsafari in Meijhorst
Zaterdag 9 april start 10.00 uur. 
Startplaats openwijkschool De Mei-
boom. Werkterrein heel Meijhorst. 
Daarna: feestmiddag.
Informatie: www.meijhorst.com 

Voor actuele dingen zie:
www.meijhorst.com 
onder de knop in de wijk.

leeftijdgenootjes te laten spelen. En daarmee 
in de voorschoolse periode deel te laten nemen 
aan het groepsgebeuren. De overgang van huis 
naar school loopt dan veel soepeler. 
In Meijhorst is er de peuterspeelzaal de Mei-
bloem. Die is elke morgen geopend van 8.45 
tot 11.45 uur en maandag-, dinsdag- en don-
derdagmiddag van 13.00 tot 15.15 uur. Dins-
dag- en donderdagmiddag is er een schakel-
groep in samenwerking met de basisschool De 
Meiboom. Een leerkracht van school is dan op 
de peuterspeelzaal aanwezig. Meijhorst 20-05. 
(024) 344 23 96. Naast sporthal Meyhorst.

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto: PSZ de Meibloem

Ozan, Thomas en Mounaim spelen samen als ‘werkman’
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Zoals ieder kan zien zijn op de Van 
Apelterenweg de wilgen gerooid. Hier-
voor in de plaats zijn in de midden-
berm moeraseiken gekomen. Langs 
de zijkanten komen honingbomen.

Klaas Terwisscha, die dit project na-
mens de gemeente leidt, heeft informatie 
en tekeningen. Zijn telefoonnummer is 
(024) 329 27 45. De informatie staat ook 
op de website www.nijmegen.nl (bij de 
rubriek Werk in uitvoering). Het project 
is nog niet afgerond.

Bewoners van de Aldenhof vroegen of 
er ook moerasbomen in de Aldenhof 
worden geplant. Dat is niet het geval. 
Het populierenlaantje in park Aldenhof, 
dat deels in 2009 en deels in 2010 is ge-
rooid, wordt vervangen door een linden-
laan. De vijver en het groen eromheen 
zijn aangepakt. Dit project is bijna klaar.
Ook hierover kan Klaas Terwisscha u 
verder informeren.

Tekst: Janwillem Koten
Foto: Caren van Dijk

Geen moeraseiken 
in de Aldenhof

Op 4 maart 2009 werd het eerste deel 
van het historische populierenlaantje 
gerooid.

Na de hartverwarmende opening van de 
nieuwe biljartzaal in De Turf door onder 
anderen wethouder Tankir leek het mij 
aardig eens te zien waar dat allemaal op 
is uitgelopen. 

Bij binnenkomst in de biljartzaal zag ik dat 
aan de twee mooie wedstrijdbiljarts druk 
werd gespeeld. Mensen van de biljartver-
eniging SOOS’82 waren bovendien druk 
bezig met de verdere inrichting van de zaal. 
De rijk gevulde prijzenkast stond trots op-
gesteld en bood een indrukwekkend aan-
zicht. ‘Je kunt daarmee duidelijk zien op 
welk niveau SOOS ’82 hier biljart,’ stelde 
de voorzitter. 
Wilt u ook een potje biljarten, dan bent u 
meer dan welkom. Het is verstandig dat 
u eerst contact opneemt met Ad Aalbers, 
(024) 344 52 71 of aalbers.andans@gmail.
com.

Openingstijden
Daarna haastte ik mij naar het kantoor van 
de Turf, waar ik een gesprek had met mana-
ger Ans van den Berg. Ze vertelde mij dat de 
biljartzaal in de Turf een schot in de roos is 
geweest. De Turf heeft nieuw leven gekre-
gen. ‘Het is bijna iedere dag druk,’ zegt ze. 
‘Langzamerhand begin ik veel mensen te 
kennen. De Turf is best een knus en gezel-
lig wijkgebouw, met ruime gratis parkeer-
mogelijkheid en vriendelijk gelegen bij de 
Wollewei. Je komt hier voor je plezier, ook 

om te werken. We hebben nu ruimere ope-
ningstijden gekregen. Op werkdagen zijn 
we meestal vanaf 10 uur open en ’s middags 
van 13 tot 17 uur. Onlangs hebben we een 
koffieautomaat besteld, zodat de biljarters 
op dit punt niets tekort komen. We hebben 
het plan om onze catering te verbeteren, en-
kele zaken in keuken en zaal te renoveren 
en mogelijk een afwasmachine te plaatsen.’

Activiteiten
‘Naast het biljarten hebben we ook onze 
andere activiteiten kunnen handhaven. 
Donderdags kan men vanaf 19 uur kaarten: 
jokeren en klaverjassen. ’s Middags heeft 
men de mogelijkheid te schilderen. Verder 
is er nog een bijeenkomst van vrouwen. 
Iedere vrijdagmiddag is er een disco voor 
kinderen onder de 12 jaar. Op woensdag-
middag en woensdagavond kun je er leren 
boekbinden. Op gezette tijden organiseert 
men ook multiculturele thema-avonden. 
We zullen zorgen dat deze avonden in de 
Dukenburger worden aangekondigd. Op 
zondagmorgen kan hier worden gekerkt.’

Wie contact wil zoeken met wijkcentrum 
De Turf over deze en andere activiteiten 
kan bellen met de heer J. van Engelsen, 
(024) 344 11 42, of Ahmed Ustünkar, (024) 
344 99 79.

Tekst: Janwillem Koten
Foto: Theo Vermeer

Nieuw leven in De Turf  in Malvert

Nieuwjaarsreceptie en feestelijke opening van de biljartruimte in De Turf  in januari 2011
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Ook bij zorgcentrum de Orangerie heeft de 
tijd niet stilgestaan.

De Orangerie is een markant gebouw dat naast 
het winkelcentrum is gelegen. Vroeger sprak 
men van een bejaardenhuis maar dat is al lang 
verleden tijd. Bejaardencentra zijn destijds 
opgezet om de woningnood te lenigen. Al-
leenstaande bejaarden, vaak nog kerngezond, 
kregen de mogelijkheid om in een bejaarden-
instelling huisvesting en zorg te krijgen. Dat 
was in die tijd economisch zinvol. Op die ma-
nier kon wachtende gezinnen onderdak gebo-
den worden.

Om iets van de nieuwe ontwikkelingen te ho-
ren, sprak de Dukenburger met de coördinator 
vrijwilligers aldaar. Zij vertelde dat men uit-
sluitend nog in de Orangerie kan worden opge-
nomen als men een indicatie heeft. Het is dus 
een echte zorginstelling geworden. De leef-
tijdsgrens is niet belangrijk meer. Veel meer 
telt of je niet meer zelfredzaam bent en op 
hulp van derden bent aangewezen. De Oran-
gerie heeft vooral een taak bij de zorg van PG-
patiënten (psychogeriatrie ofwel dementie).

Hoeveel mensen verblijven er in de Orange-
rie?
‘Momenteel verblijven in de Orangerie 88 cli-
enten. De gemiddelde leeftijd is nu ongeveer 
85 jaar. De bovenste twee etages zijn voor 
verpleegzorg, een gesloten afdeling dus. Daar-
onder hebben wij vier zorgafdelingen voor 
mensen die ten dele zelfredzaam zijn maar 
aanvullende zorg behoeven, mede door licha-

melijke beperkingen of doordat zij problemen 
hebben met de dagvulling en cognitief achter-
uit gaan. Dan zijn er nog enkele TOP-kamers 
(tijdelijke opnamen), meestal revalidatie na 
een ingreep. De meeste afdelingen hebben per 
etage een huiskamer waar cliënten sociaal con-
tact kunnen onderhouden. Tenslotte biedt de 
Orangerie van 10 tot 16 uur de mogelijkheid 
voor dagbehandeling, zodat de mantelzorger/
partner enigermate wordt ontlast en de cliën-
ten, door behandeling, zo optimaal en zolang 
mogelijk thuis blijven wonen.’

Wat voor faciliteiten hebt u nog meer?
‘Zoals u ziet hebben we een mooi gezellig res-
taurant, waar u uit een reeks van verschillende 
3-gangenmenu’s kunt kiezen. Het restaurant 

staat ook open voor mensen uit de buurt. De 
kosten voor een 3-gangenmenu bedragen 8,50 
euro. Daarnaast is er de afdeling activiteiten-
begeleiding. Ook aan het meer bewegen voor 
ouderen wordt aandacht geschonken. Er is een 
kapsalon, een pedicure en een kleine kapel 
waar regelmatig diensten worden gehouden. 
Dit alles mede georganiseerd vanuit de Ont-
moetingskerk in de Meijhorst.’

Hebt u last van de bezuinigingen?
‘Het is duidelijk dat de economische crisis het 
zorgcentrum niet onberoerd laat. We doen alle 
moeite om de zorg aan het bed zoveel moge-
lijk te waarborgen, maar dat valt niet mee. Het 
steekwoord is tegenwoordig zorg op maat. Dat 
wil zeggen: men geeft uitsluitend die indivi-
duele zorg welke absoluut noodzakelijk is en 
de medewerkers zijn aan strakke schema’s ge-
bonden. Veel tijd voor een praatje, zoals vroe-
ger, is er niet meer.’

‘Kunnen we deze zorg nog wel enigszins ga-
randeren? Dit is met de welzijnstaken niet het 
geval. We doen hiervoor daarom duidelijk een 
beroep op vrijwilligers die bereid zijn een deel 
van deze welzijnstaken te verrichten en te on-
dersteunen.’

Hoeveel vrijwilligers zijn betrokken bij de wel-
zijnszorg?
‘Momenteel zijn er 75 vrijwilligers die ons 
meerdere dagdelen per week komen onder-
steunen op verschillende afdelingen, zowel op 
de verpleegafdelingen als in het verzorgings-
huis. Ook wordt er ondersteund bij de techni-
sche dienst en restaurant. Dit is geweldig!’

‘De taken van de vrijwilligers zijn heel di-
vers: gastvrouw/-heer, ondersteunen met de 
maaltijd, restaurantzorg, spelletjes doen, maar 
vooral een praatje maken en wat extra aandacht 
liggen op de voorgrond. Daarnaast zijn er ook 
verschillende stagiaires en leerlingen die ko-
men leren en helpen. Maar het moge duidelijk 
zijn dat wij nog steeds grote behoefte hebben 
aan vrijwilligers. Wie geïnteresseerd is, kan te-
lefonisch contact opnemen met Anne van der 
Molen, telefoonnummer (024) 327 52 30. Bij 
aanmelding krijgt u een intakegesprek, waarna 
u een werkplek krijgt toegewezen. Het spreekt 
voor zich dat u goed ingewerkt wordt, waarbij 
u een persoonlijke begeleider krijgt. Er wordt 
een overeenkomst getekend met de vrijwilli-
ger en de zzg-zorggroep, waar een duidelijk 
beleid aanwezig is. Hierin staat bijvoorbeeld 
dat de vrijwilliger recht heeft op reiskostenver-
goeding en kerstattentie.’

Tekst: Janwillem Koten
Foto’s: Ron Disveld

Zorgcentrum de Orangerie 
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‘We doen duidelijk een beroep op vrijwilligers’

Zorgcentrum de Orangerie in Malvert

De kapel in de Orangerie
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Na enkele jaren van onvrede met de kwa-
liteit van wat toen nog de Abp-woningen 
werden genoemd, is op 19 september 1995 
WVZA formeel opgericht.

In aanvang waren drie woningcomplexen on-
derdeel van alle onderhandelingen, te weten 
Weezenhof 65e, 67e, 68e straat Dds Weezenhof 
Vijf Zeven Acht, de Calimerowoningen en 
de Abp-woningen in de Lankforst. De laat-
ste twee complexen zijn nagenoeg verkocht, 
waarna WVZA sinds vijf jaar de belangen 
voor deze complexen niet meer behartigt.
Overleg met eigenaar Abp (nu Vesteda) en 
verhuurder (ABC, later Verbeek, nu Vesteda 

Bewonersorganisatie WVZA

Woongalerie) bleek een maar moeilijk te 
kraken noot. Uiterst agressieve en intensieve 
campagnes hebben uiteindelijk tot het ge-
wenste resultaat geleid: woningverbetering, 
zoals nieuwe draairamen, nieuwe ketels met 
aanzuiging in de schoorsteen, verwijdering as-

best (met uitzondering van dakgoten), primi-
tieve isolatie dakaansluiting (huizen zijn zo lek 
als een mandje), nieuwe keukens en tegelwerk, 
jaarlijks schoonmaken goten, enkele regelin-
gen voor huuraanpassing.
Het bleek lange tijd moeizaam om samen te 
werken met verhuurderorganisaties en hun 
bovenmatig arrogante houding. WVZA heeft 
zelfs zover moeten gaan dat de huren naar 
een notaris werden overgemaakt in plaats van 
naar de verhuurder, ofwel: Tref de financiële 
agenda, dan komt het luisteren en overleg van-
zelf tot stand. Veel lof over deze periode aan 
toenmalig manager Will de Bree en directeur 
Hilverink.

Huidige overlegagenda
Maar goed, er staat toch weer veel op de huidi-
ge overlegagenda: huurverlaging 2011, asbest, 
slechte isolatie, extreme opleveringscondities, 
veel wiethuizen, hoerenkast, schietincident, 
sociaal buurtcontact, kerkhoftuinen, condities 
achterpaden, tijdelijke bewoners, hoog ver-
loop.
Landelijk is al jaren sprake van een Vesteda-
platform waarin ook WVZA is vertegenwoor-
digd. De Woonbond biedt onvoldoende aan-
vullende kennis. Zie ook de krantenknipsels 
uit ons archief.
U kunt contact opnemen via Joop van Enge-
len, telefoon (024) 344 11 42 of via e-mail 
ramhgoc@gmail.com.

Tekst, foto en archiefmateriaal : Rene Martens
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Ook in de Weezenhof zijn ze gevonden.

Hond Ping, die er al veel te veel opheeft, vond 
ze bij deze struik, waar hij natuurlijk meteen 
verliefd op werd. En dat nog wel op Valen-
tijnsdag.

U heeft vast wel eens iemand voorbij zien 
schieten die een salto over de stoep draait. 
Dit heet free running. Een hobby die de 
meesten wel een beetje apart zullen vinden 
of juist doodeng.

Een dak? Daar doe je natuurlijk even de hand-

Sinds afgelopen herfst kan de Weezen-
hof zich rijk rekenen. We hebben zes 
straatjuweeltjes gekregen, langs de 93e 
straat, in richting Heumen en Malden. 

De kleine zwart-wit gestreepte paaltjes 
op betonnen plateaus zijn er voor de 
veiligheid geplaatst, om de vaart uit het 
wegverkeer te halen.

Intussen staan er nog maar twee van 
de originele straatjuweeltjes. De rest is 
omver gereden, voornamelijk tijdens de 
sneeuwperiode van deze winter. Roeke-
loos rijgedrag, of gewoon een niet vol-
doende schoon en veilig gemaakte weg? 
Bij tegenliggers met halogeenlampen zijn 
de juweeltjes ’s avonds haast niet te zien. 
Dan toch maar liever ‘zachte’ drempels, 
zoals die achter de Hamer en de grens 
met gemeente Heumen? Dan kan de 
sneeuwschuiver daar de fietspaden ten-
minste beter sneeuwvrij houden.

Tekst: Gaby Petermann
Foto: Bart Noordijk

Een pingpongballenmysterie in Weezenhof

Free running in Weezenhof

Straatjuweeltjes

Ping en de liefde in Weezenhof

Wie-o-wie weet waar ze vandaan komen? Wil 
je meer weten of mee op stap met hond Ping?                               
kijk op www.nijmegenexposeert.nl/dukenburg  
of www.dukenburgontcijfert.nl.

Tekst en foto: Merel Holleboom en Lieuwke Loth

stand op. Of even horizontaal aan een paal 
hangen.
Ik doe free running nu een klein jaar, bijna elke 
dag. In die tijd heb ik veel nieuwe trucs ge-
leerd. Ik oefen buiten en zonder begeleiding. 
Om de trucs te leren, kijk ik op internet hoe 
ze moeten. In het begin deed ik het met twee 
vrienden, maar blijkbaar was ik iets te fana-
tiek voor hen. Toch zou ik het leuk vinden om 

samen met iemand van mijn leeftijd te freerun-
nen. 
U zult zich vast afvragen waarom ik het doe. 
Het geeft me vrijheid. Geen ouders die zeggen 
dat je huiswerk moet maken of dat je klusjes 
moet doen. Sportief, het geeft me conditie. En 
natuurlijk de adrenalinekick die het geeft.
De jongeren vinden het nu leuker om te gamen 
of tv te kijken. Waarom? Ik vind het zonde om 
in een wereld te zitten die niet eens bestaat. In 
de echte wereld heb je ook genoeg vrijheid en 
je bent ook nog eens buiten. Twee vliegen in 
een klap. 
Interesse? Mail dan steven_bos@hotmail.com. 

Tekst: free runner Steven Bos
Foto’s: Robert Bos

Gesneuveld straatjuweeltje, 93e straat, 
gezien in de richting Heumen.
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Het planten van moeraseiken (Quercus palustris)
in de middenberm van de Van Apelterenweg
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In opdracht van de gemeente wordt in alle bosjes in Nijmegen on-
derhoud gepleegd, maar ook nu weer met grote tot zeer grote ma-
chines. Dat deze grote machines in de drassige grond vastlopen is, 
zeker voor de vakman, voorspelbaar. 

Hoe kan het dan dat de een na de andere machine vastliep en slechts 
met een nog groter exemplaar uit de blubber kon worden getrokken? 
De aangerichte schade zal slechts gedeeltelijk herstellen. Het is daarom 
te hopen dat de gemeente in het vervolg bij het verlenen van opdrach-
ten de betreffende aannemer vooraf opmerkzaam maakt op de gesteld-
heid van de bodem.

Tekst: Peter van den Braak
Foto’s: Jacqueline Veltmeijer en Jos van Broekhoven

Zonder toezicht geen vakmanschap

Foto: Peter van den Braak



Stichting De Zevensprong Dukenburg
Bewoners voor bewoners

www.zevensprongdukenburg.nl
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Beweegtuin Kempenaerstraat Hatert

Beweegtuin voor ouderen
Op pagina 33 van nummer 8/2010 (novem-
ber) is vermeld dat de werkgroep WMO en 
Ouderenbeleid een actie is gestart om, net 
als bij de Brack in Lindenholt, in Duken-
burg een beweegtuin voor ouderen te reali-
seren. Samen met de werkgroep Groen en 
Cultuurhistorie is naar een geschikte locatie 
gezocht en is een aanbeveling opgesteld.

Inmiddels zijn oriënterende gesprekken ge-
voerd met een woningcorporatie en Tandem 
Welzijnsorganisatie. Gesprekken met gemeen-
te, GGD en de trekker van de beweegtuin in 
Hatert volgen in maart. Er is nog een heel lan-
ge weg te gaan. Ook uw inbreng is welkom.

Tekst en foto: Peter van den Braak 

Aanpassing Grand Canal voorbereid
De voorbereidingen voor de aanpassing van 
het Grand Canal zijn in volle gang, wat doet 
vermoeden dat het mogelijk is dat de werk-
zaamheden nog dit jaar starten. 

De Bewonersgroep Boetbergen-Schuijlen-
burch heeft een voucher aangevraagd om het 
parkje op de hoek van de 60e en de 14e straat 
Meijhorst beter in te richten.

 
Jaren geleden, in het kader van de door de ge-
meenteraad gestarte actie wijkwensen, heeft de 
bewonersgroep gevraagd om dit parkje te ver-
beteren. Dat ging toen niet door omdat de loca-
tie was aangewezen voor woningbouw. De 
raad heeft uiteindelijk deze locatie (nummer 
11) voor woningbouw geschrapt.

Tekst: Peter van den Braak

Lezing met PowerPointpresentatie
Hatertse en Overasseltse Vennen

Zorgen over geluidoverlast in Duken-
burg en het natuurgebied.

Over de gevolgen van de aanpak van 
verdroging en wateroverlast in de 
Hatertse en Overasseltse Vennen.

Hans-Cees Speel, Betty Meijer en 
Jacqueline Veltmeijer zetten de laat-
ste ontwikkelingen voor u op een rij 
en beantwoorden uw vragen. 

Vrijdag 18 maart
Wijkcentrum Dukenburg

Meijhorst 70-39
aanvang 19.30 uur

Zie ook de pagina’s 10 en 11 
in dit nummer

Organisatie: werkgroep Groen en 
Cultuurhistorie en werkgroep A73

Participatie en 
goede voornemens

Alle bewoners en organisaties van be-
woners hebben het recht op vrije me-
ningsuiting en het recht over plannen 
van de overheid en de uitvoering daar-
van mee te denken, mee te praten en 
soms mee te beslissen. Het laatste woord 
is meestal aan de gemeenteraad. Soms 
ligt de beslissingsbevoegdheid bij het 
college van Burgemeester en Wethou-
der, maar dat is slechts bij uitzondering 
het geval.

Een en ander houdt automatisch in dat 
geen enkele bewoner of organisatie van 
bewoners het recht heeft het alleenrecht 
op participatie te claimen en anderen te 
hinderen gebruik te maken van de in wet-
ten en besluiten vastgelegde rechten.

Af en toe krijg ik meldingen dat vanwege 
meningsverschillen uit het verleden be-
woners en/of organisaties gehinderd 
worden of zelfs onmogelijk wordt ge-
maakt optimaal van de verworven rech-
ten gebruik te maken. Nog erger is dat 
een enkeling zich kennelijk tot doel heeft 
gesteld bewonersorganisaties in een 
kwaad daglicht te stellen.

Beste mensen, het jaar is twee maanden 
oud, maar dat wil niet zeggen dat het 
voor goede voornemens te laat is. Geef 
elkaar de hand en bedenk dat je samen 
altijd sterker staat. Maak gebruik van el-
kaars kennis en kwaliteiten.

Het was niet gemakkelijk om dit op te 
schrijven omdat een enkeling wel weer 
in zijn wiek geschoten zal zijn. Sorry, 
toch moest ik het even kwijt.

Peter van den Braak, voorzitter
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Kandelaberen platanen 
Lankforst start half  maart

Er loopt een aanvraag voor een kandela-
bervergunning van de platanen langs de 
rondweg van Lankforst (zie vorig num-
mer van de Dukenburger en pagina 27 in 
dit nummer). 

Kandelaberen is een ingreep waarbij de tak-
ken van de bomen flink teruggesnoeid wor-
den. Indien er geen procedurele vertraging 
is, start de uitvoering half maart. Omdat de 
werkzaamheden in het broedseizoen uitge-
voerd worden, is de gemeente verplicht na 
te gaan of er vogels aan het broeden zijn 
in de bewuste bomen. Mocht dat het geval 
zijn, dan wordt de bewuste boom met nest 
met rust gelaten en zal die boom pas in het 
najaar gekandelaberd worden. Nestvrije 
bomen worden wel dit voorjaar gekandela-
berd. Voor vragen hierover kunt u terecht 
bij de kwaliteitsbeheerder groen van de ge-
meente, Janneke Bosma.

Tekst: Angélique van der Heijden

De afdeling Stadsbeheer van de gemeente 
Nijmegen wil meer te weten komen van wat 
de bewoners van Tolhuis vinden van hun 
wijk. Waar liggen de plekken, waar u zich 
op uw gemak voelt of waar juist niet? Wel-
ke plekken vindt u mooi of welke juist niet? 
Meer van deze vragen, ook over het onder-
houd van de wijk, willen we op die avond 
aan u stellen.

Dat doen wij via een zogenaamde eArenadis-
cussie. Deze voeren wij elk jaar in zes wijken 
van Nijmegen. Een Arenadiscussie wordt door 
een onafhankelijke gespreksleider gevoerd, 
tussen de bewoners van de wijk en vertegen-
woordigers van de gemeente Nijmegen, waar-
onder bestuurders, managementleden, maar 
ook uitvoerend personeel.
De gemeente Nijmegen wil leren van deze ge-
sprekken, haar organisatie op de uitkomsten 
inrichten en haar kwaliteit van dienstverlening 
verbeteren. Daarnaast wil de gemeente het on-
derhoudsgeld inzetten op die plekken, waar de 
bewoners van zeggen dat die belangrijk zijn.

Een Arenadiscussie is geen wijkbeheerplan-
avond. Daar praat de wijkbeheerder met u om 
de beheeropgaven voor de komende jaren door 
te nemen. Het opstellen van het nieuwe wijk-
beheerplan Tolhuis is een apart traject waar u 
in april en mei aan kunt deelnemen.

Om de Arenadiscussie tot avond van de be-
woners te maken, vragen we ter voorbereiding 
aan elke deelnemer één of meerdere foto’s van 
de wijk te maken. Op de avond kan toegelicht 
worden, waarom specifiek deze foto gemaakt 
is. Dit doen ook de andere veertien deelne-
mers, zodat wij op de avond vijftien foto’s met 

Groenstructuur Teersdijk

De werkzaamheden aan de groenstruc-
tuur van de Teersdijk zijn vervolgd.

Aan de Tolhuiszijde is vorig jaar al veel uit-
gevoerd en zijn de laanbomen nu voorna-
melijk vanuit veiligheids-/vitaliteitsaspect 
gesnoeid.

Ook aan de Zwanenveldzijde zijn de laan-
bomen gesnoeid uit veiligheids-/vitaliteits-
aspect.

Aan weerszijden van het voetpad is de 
beplanting gesnoeid. Hier zijn met name 
doorgeschoten jonge bomen en struiken 
verwijderd om de eiken van de laanbeplan-
ting voor de komende jaren weer ruimte te 
geven. 

Daarnaast worden aan beide zijden, waar de 
wegen de Teersdijk kruisen, hagen geplant.

Op de website www.nijmegen.nl is meer 
informatie te vinden onder Werk in uitvoe-
ring.

Tekst: Klaas Terwisscha

De Arena in Tolhuis komt eraan

elkaar zullen bespreken. Dit kunnen dus foto’s 
zijn van plaatsen waar u trots op bent, maar 
ook van locaties waar u niet zo tevreden over 
bent.

Tenslotte gaat u aan het eind van de avond in 
discussie met de aanwezige gemeenteambte-
naren. Alles onder leiding van de onafhanke-
lijke gespreksleider van het bureau Flow Re-
sulting uit Utrecht.

De arenadiscussie is ingepland op donderdag 
31 maart 2011 van 18.00 tot 21.00 uur in Wijk-
centrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. Van-
wege dit tijdstip kunt u van ons een broodje 
verwachten bij aanvang van het gesprek. Hebt 
u interesse om deel te nemen aan de Arena, 
dan kunt u contact opnemen met het secreta-
riaat van Stadsbeheer, (024) 329 32 77, of u 
aanmelden via wijkbeheer@nijmegen.nl. Er 
wordt een deelnemerslijst van ongeveer vijftig 
personen aangelegd. Daaruit wordt een keuze 
gemaakt op leeftijd en geslacht. Immers, de 
gemeente wil een zo gemengd mogelijk gezel-
schap in het gesprek hebben. Vandaar dat wij 
u op voorhand niet kunnen zeggen of u wel of 
geen deelnemer zult zijn.

Wordt u deelnemer, dan krijgt u van het bu-
reau Flow Resulting een uitnodiging en een 
gebruiksaanwijzing om de foto te uploaden 
naar een site, waar het bureau de foto’s op gaat 
verzamelen.

Ik kijk uit naar een geslaagde Arenadiscussie.

Tekst: Angélique van der Heijden,
wijkbeheerder Dukenburg
Foto: gemeente Nijmegen

De Teersdijk in Tolhuis met op de achtergrond het tolhuisje

Gemeente in Dukenburg
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Voor elke wijk is er een wijkbeheerplan. 
Hierin staat hoe de gemeente uw wijk 
schoon, heel en veilig wil houden. Het da-
gelijks onderhoud van de openbare ruimte 
komt hierin aan de orde, maar ook voorstel-
len voor groot onderhoud of herinrichting.

Dit jaar maken we een nieuw wijkbeheerplan 
voor Tolhuis. Tijdens twee wijkschouwen en 
een bewonersavond willen we uw mening ho-
ren over de openbare ruimte in uw wijk. We 
horen dan graag wat goed, maar ook wat min-
der goed gaat in de wijk. De gemeente is ook 
benieuwd naar de plekken waar u het liefste 
komt in uw wijk en welke plekken u mijdt.

Er zijn twee wijkschouwen gepland. Op dins-
dagmiddag 19 april van 19.00 tot 21.00 uur 
gaan we te voet door het deel Tolhuis 50e tot 
en met 78e straat. We verzamelen op de hoek 
Tolhuis 10e/50e straat. Op woensdagmiddag 
20 april van 16.00 tot 18.00 uur wandelen we 
door het andere deel van de wijk: Tolhuis 10e 
tot en met 44e straat. We verzamelen dan voor 
de openwijkschool De Toldijk, Tolhuis 44-50.

Op woensdag 18 mei is er van 19.30 tot 21.30 
uur een bewonersavond in openwijkschool 
de Toldijk, Tolhuis 44-50. Tijdens de bewo-
nersavond bespreken we de resultaten van de 
schouw, de aandachtspunten en wensen. Aan 
de hand hiervan bepalen we een prioriteiten-
lijst voor het wijkbeheerplan voor de komende 
jaren.

Aanmelden voor schouw en/of bewoners-
avond kan bij bureau Wijkbeheer, (024) 329 
32 77 of wijkbeheer@nijmegen.nl.

Tekst: Angélique van der Heijden
Foto: Hans Veltmeijer

Van Apelterenweg

In december is het vervangen van de 
wilgen aan de Van Apelterenweg ge-
start. Door de vroege vorstperiode 
zijn de werkzaamheden uitgelopen.

Bij het verschijnen van deze de Duken-
burger zijn de bomen al voor een groot 
deel geplant en is de aanplant van de 
heesters gestart. De plantwerkzaam-
heden zijn naar verwachting half april 
gereed. Het inzaaien van het bloemen-
mengsel gebeurt daarna. Op de website 
www.nijmegen.nl is meer informatie te 
vinden onder Werk in uitvoering.

Tekst: Klaas Terwisscha

De afgelopen acht jaar stelde Talis extra ei-
sen aan mensen die een maisonnette in de 
Meijhorst wilden huren. De meeste van de 
regels zijn per 1 januari 2011 afgeschaft, 
omdat ze niet meer nodig zijn. 

‘De rust is teruggekeerd in de maisonnettes,’ 
vertelt Ton Strik, de voorzitter van de bewo-
nerscommissie. ‘Er is weinig overlast meer en 
we zien op straat geen drugs meer verhandeld 
worden. Acht jaar geleden was dat wel anders. 
Toen spraken de gemeente, de politie, Tan-
dem en Talis samen in een convenant af dat 
ze de leefbaarheidsproblemen bij ons zouden 
aanpakken. De wijkagent was vaker bij ons te 
vinden, de gemeente investeerde extra in onze 
acht flats en Talis wees de maisonnettes alleen 
nog maar toe aan mensen die door de politie 
gescreend waren en die inkomen uit arbeid 
hadden.’ 

‘Wij waren heel positief over het strengere 
toewijzingsbeleid van Talis. Het heeft echt 
geholpen. Er is nu minder zwerfvuil, minder 
criminaliteit en minder overlast. Het scheve 
beeld dat over de maisonnettes was ontstaan, 
is weer rechtgetrokken. We hebben geen uit-
zonderingspositie meer. Nu de woningcorpo-
ratie de regels gaat afbouwen, vinden we het 
wel spannend wat er gaat gebeuren. Jasper 
Weerkamp, de wijkbeheerder van Talis, heeft 
beloofd dat hij de zaak goed in de gaten houdt 
en er bovenop zit als het toch weer fout mocht 
gaan. Niemand verwacht dat, maar we zijn blij 

Toewijzing maisonnettes Meijhorst is veranderd

Ton Strik voor de maisonnettes in Meijhorst.

dat de politie en Talis een vinger aan de pols 
houden.’  

Wat is er veranderd?
‘Sinds begin dit jaar vraagt Talis niet meer om 
een politiescreening bij toewijzing van een 
maisonnette,’ somt Norma Goossens van Ta-
lis op, ‘en ook hebben we de minimumleeftijd 
van 23 jaar geschrapt. Daarnaast bouwen we 
de regel dat inkomen uit arbeid nodig is lang-
zaam af. Dat wil zeggen dat we voor een deel 
van de woningen die regel nog wel hanteren en 
voor een ander deel niet meer. Dit vermelden 
we in de advertenties in Entrée.’

‘Omdat de woningen gehorig zijn, blijven de 
twee regels die met geluidsoverlast te maken 
hebben wel bestaan. Talis verhuurt de maison-
nettes boven niet aan gezinnen met kinderen, 
maar alleen aan volwassenen. Dat mogen er 
maximaal twee zijn. De maisonnettes op de 
eerste etage wijzen we toe aan twee tot vier 
personen, eventueel met kinderen. Dit bete-
kent dus dat een alleenstaande geen beneden-
woning kan krijgen. De buurt heeft veel baat 
gehad bij het convenant, maar nu is het goed 
om terug te keren naar de standaardregels.’ 

Tekst: Talis
Foto: LaVerbe

Doe mee aan het nieuwe 
wijkbeheerplan Tolhuis

Talis in Dukenburg

Schouw Teersdijk in Tolhuis op 15 oktober 2009
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Agenda Tandem in Dukenburg

Elke donderdag
• De Grondel / Zwanenveld / 19.30-22.00 uur
Kaartavond (jokeren en klaverjassen)
Zondag 13 maart
• Ontmoetingskerk / Meijhorst / 9.30 uur / Ds. J. Dorst  
Kindernevendienst
Dinsdag 15 maart
• Ontmoetingskerk / Meijhorst / 20.00 uur  
Bijbeldelen met en voor vrouwen uit alle werelddelen 
Woensdag 16 maart
• De Grondel / Zwanenveld / 14.00-16.00 uur / Bingo
Woensdag 16/3, 23/1, 30/3 en 6/4
• Ontmoetingskerk / Meijhorst / 10.00 uur  
Gespreksgroep Rouw
Donderdag 17 maart
• Wijkcentrum Dukenburg / Meijhorst / 14.00-16.30 
uur / KBO Bingo
Zaterdag 19 maart
• Wijkcentrum Dukenburg / Meijhorst / 14.00-17.00 
uur / De Zonnebloem Bingo
Zondag 20 maart
• Ontmoetingskerk / Meijhorst / 8.30 uur 
Meditatieve viering / 9.30 uur Ontmoetingsviering 
11.00 uur Jacobusviering / Kindernevendienst, 
Tienernevendienst / daarna: Zinvolle Wandeling
• Wijkcentrum Dukenburg / Meijhorst / 13.00-17.00 
uur / Masoek Sadja Bazaar
• De Orangerie / Malvert / 14.30-16.00 uur 
Optreden Nijmeegs Opera en Operette Gezelschap
Maandag 21 maart
• Wijkcentrum Dukenburg / Meijhorst / 14.00-16.30 
uur / FNV Bingo
Dinsdag 22/3, 26/4, 24/5
• Ontmoetingskerk / Meijhorst / 20.00 uur 
Wie wil er meer weten over geloven?
Woensdag 23 maart
• De Orangerie / Malvert / 19.00-21.00 uur / Bingo
Woensdag 23/3 en vrijdag 25/3
• Ontmoetingskerk  / Meijhorst / 10 uur / Geloven Nu
Zaterdag 26 maart
• De Orangerie / Malvert / 15.00-16.30 uur / Markt
Zondag 27 maart
• Ontmoetingskerk / Meijhorst / 9.30 uur 
Ds. P. Oosterhof / Kindernevendienst
• De Orangerie / Malvert / 15.00-16.30 uur 
Optreden van de mannenband ‘Young@Heart’
Maandag 28 maart
• Wijkcentrum Dukenburg / Meijhorst / 14.00-16.30 
uur / KBO Bingo
Donderdag 31/3, 14/4 en 28/4
• Ontmoetingskerk / Meijhorst / 20 uur / Sacred Dance 
Vrijdag 1 april
• Sportfondsenbad Nijmegen-Dukenburg / met ingang 
van vandaag biedt de Aqua Club Nijmegen Card 
onder meer: Aquajogging, Aquasportief en 50fit, 
Recreatief zwemmen met gratis gebruik van de sauna.
Meer info: www.sportfondsenbad.nl of bij de receptie 
Zondag 3 april
• Ontmoetingskerk / Meijhorst / 9.30 uur / Ds. J. Dorst 
Kindernevendienst, Tienernevendienst 
22.30 uur / Heilig Avondmaal / Ds. J. Dorst  
Maandag 4 april
• Wijkcentrum Dukenburg / Meijhorst / 14.00-16.30 
uur / FNV Bingo
Donderdag 7 april
• De Orangerie / Malvert / 19.30-21.30 uur 
Optreden gezelligheidskoor ‘Dukenburgs Glorie’
Vrijdag 8 april
• De Lindenberg Aldenhof / 19.00-23.00 uur 
Jamsessies en workshops
Zondag 10 april
• Ontmoetingskerk Meijhorst / 9.30 / Dhr P. v.d. Heide 
Kindernevendienst / 11.00 uur / Kleuterviering

Bij Welzijnsorganisatie Tandem zijn we er 
ons van bewust dat naast alle knowhow, 
het persoonlijke aspect een belangrijke rol 
speelt in dit werk: Het moet klikken met de 
klant. 

In december 2010 namen wij afscheid van op-
bouwwerker Anton Beljaars. Vanuit bewoners 
en partners kwam nadrukkelijk een naam naar 
voren die men graag terugzag in Dukenburg: 
Yilmaz Balikoc. Van 1995 tot 2004 was Yilmaz 
opbouwwerker in Dukenburg en nu keert hij 
terug op het oude nest: Yilmaz wordt opbouw-
werker voor Malvert, Meijhorst en Aldenhof. 
Ook Yilmaz is enthousiast over zijn terugkeer: 
‘Ik ben nu 22 jaar werkzaam bij Tandem, eerst 
zeven jaar in het jongerenwerk en daarna in het 
opbouwwerk. Ik ben een aantal keren van wijk 
gewisseld en de laatste jaren was ik werkzaam 
in Hatert. Juist nu vind ik het prettig weer in 
een wijk te komen waar ik de weg weet. Het 
is alsof je oude schoenen aantrekt waarvan je 
weet dat ze altijd lekker zitten.’

Goede basis
Is dan alles hetzelfde gebleven? 
‘Deels, ik zie veel oude bekenden; bewoners 
die meedenken en meedoen aan activiteiten in 
hun wijk. Dat maakt ook dat een aantal zaken 
solide geregeld is in wijken als Aldenhof en 
Meijhorst: er is een goede basis. Een groot ver-
schil is wel dat er nu veel meer en beter wordt 
samengewerkt tussen alle partijen en bewo-
ners. Woningbouwcoöperaties en politie zijn 
erg actief in het contact leggen met bewoners, 

maar ik zie het ook in onze eigen organisatie: 
jongerenwerk en opbouwwerk trekken veel 
meer samen op. Kortom, er is meer samenhang 
dan voorheen.’

Malvert
‘Ik zie ook wel zaken die me zorgen baren: de 
maisonnettes in Malvert bijvoorbeeld, door het 
grote verloop van bewoners is de sfeer in dat 
deel van Malvert erg veranderd. In het verle-
den kende iedereen elkaar, dat is nu echt an-
ders.’

Gevraagd
‘Ik vind het leuk dat zowel bewoners als orga-
nisaties om mijn terugkeer hebben gevraagd. 
Dat motiveert me enorm. Ik moet het ook 
hebben van het persoonlijke contact. Ik ben 
iemand die bij de mensen langs de deur gaat 
en oog probeert te hebben voor hoe de men-
sen zijn. Sommige mensen houden ook niet 
van de vergadercultuur. Die moet je gericht 
ergens voor vragen. Ook moet je kijken wat 
goede momenten zijn om mensen ergens bij 
te betrekken. Veel activiteiten vinden vaak ’s 
avonds plaats, maar ik weet uit ervaring dat 
voor bijvoorbeeld veel Turkse vrouwen dit 
geen goed moment is.’

‘Uiteraard wil ik langs deze weg ook een 
beroep doen op de bewoners. Heb je ideeën 
of wil je ergens aan meedoen: laat je horen! 
y.balikoc@tandemwelzijn.nl.’

Tekst en foto: Tandem

Terug van weggeweest: Yilmaz Balikoc
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Het Inter-lokaal in Dukenburg

• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

• Milieuklachten over bedrijven: 14 024
• Bureau Toezicht (ook voor milieuklach-

ten over niet-bedrijven): 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024

bel&herstellijn@nijmegen.nl

• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:

(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:

(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Maatschappelijk werk (NIM):

(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 344 85 57

meijhorst@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 355 34 68

regio.zuid@tandemwelzijn.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90

info@swon.nl

• Huisartsenpost: 0900 88 80
• CWZ: (024) 3 657 657
• UMC St Radboud: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: 0900 02 45

• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl

• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00

info@standvast.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39

info@woongenoot.nl
• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96

klant@woonzorg.nl

• Wijkcentrum Dukenburg: 
(024) 344 89 63, Meijhorst 70-39, 6537 EP

• Informatheek Dukenburg: 
(024) 345 22 21, Meijhorst 70-39, 6537 EP

• Sportfondsenbad Dukenburg:
(024) 377 15 70, Meijhorst 70-41, 6537 EP

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

• Tolhuis: www.tolhuis20.nl
• Zwanenveld: www.zwanenveld.info
• Lankforst: via www.zevensprongdukenburg.nl
• Meijhorst: www.meijhorst.com
• Aldenhof: www.bewonersaldenhof.nl
• Weezenhof: www.weezenhofcentraal.nl
• Zevensprong: www.zevensprongdukenburg.nl
• De Dukenburger: www.dedukenburger.nl

Belangrijke nummers

Websites

Bij het spreekuur van welzijnsorganisatie 
Het Inter-lokaal kunt u terecht voor al uw 
vragen. Voor vragen over uw wijk is er nu 
een nieuw project. De Buurttafel brengt 
mensen in Dukenburg samen om te praten 
over de wijk. 

De buurttafel brengt mensen samen. Brigitte 
Randwijk voert het project uit: ‘De buurttafel 
is een middel om in gesprek te komen met an-
dere mensen. Om het te hebben over hun eigen 
buurt.’ Nathalie van der Veeken is clusterma-
nager bij Het Inter-lokaal. Zij is enthousiast 
over de buurttafel: ‘Het is letterlijk een tafel 
die we overal neer kunnen zetten in Duken-
burg en Lindenholt: op een parkeerplaats, een 
schoolplein, bij een organisatie of bij mensen 
thuis.’ Brigitte vult aan: ‘In de winkel, bij ie-
mand thuis, bij de bushalte.’

Bij u thuis of  in de buurt
Nathalie: ‘We praten over thema’s die van be-
lang zijn voor de bewoners of de wijk, bijvoor-
beeld wat zijn activiteiten of voorzieningen die 
belangrijk zijn voor de buurt. Maar we kijken 
ook wat mensen daar zelf aan willen bijdragen. 
Naargelang de behoefte pakken we iets op. Als 
er bijvoorbeeld een jongerencentrum in de 
wijk wordt gebouwd, dan kunnen wij wijkbe-
woners en jongeren samen brengen.’

Brigitte vertelt hoe het in de praktijk werkt: 
‘Wij gaan vooraf in gesprek: wat speelt er en 
waar wilt u het over hebben. Kent u andere 
mensen waar u mee wilt praten hierover? Of 

Buurttafel brengt bewoners samen
mensen die u niet kent? Ook zorgen we voor 
een gespreksleider. De buurttafel is laagdrem-
pelig omdat het bij mensen thuis is of in de 
buurt. Als het nodig is gaan we aanbellen om 
mensen uit te nodigen.’

Nathalie: ‘Als je zelf de contacten niet hebt 
of je kan het niet organiseren dan zorgen wij 
er voor dat mensen samen rond de tafel gaan 
zitten. Het verzoek kan ook van een bewo-
nerscommissie of wijkorganisatie komen. Wij 
gaan dan actief contact zoeken. Zo willen we 
barrières wegnemen.’

Praat mee
De conclusies worden samengevat in een ver-
slag, een filmpje of iets anders. Als er over een 
onderwerp een reeks bijeenkomsten met ver-
schillende mensen is geweest dan komt er ook 
een gezamenlijke afsluiting. Dan weet ieder-
een van elkaar wat er besproken is. Brigitte: 
‘Zo hoor je wat er speelt, wat de behoeften zijn 
in je wijk.’ 

Heeft u een onderwerp dat u graag wilt be-
spreken met uw buurtgenoten of wilt u zelf 
gastheer of gastvrouw zijn voor de buurttafel, 
neem dan contact op met Brigitte Randwijk: 
b.randwijk@inter-lokaal.nl of op 06 34 65 69 
43. De buurttafel is ook te volgen via twitter 
op http://twitter.com/DeBuurttafel of @De-
Buurttafel. 

Tekst: Het Inter-lokaal
Foto: Goedele Monnens

Jong of  oud, bewoners gaan in gesprek bij de buurttafel



Kinderpagina Babbels en krabbels

BSO Abeltje is voor ieder kind erg leuk. Wij 
organiseren verschillende activiteiten voor elke 
leeftijd. Wij zijn dagelijks geopend, maandag/
dinsdag/donderdag van 14:30 tot 18:00 en woens-
dag/vrijdag van 11:30 tot 18:00. In de vakantie 
zijn wij er natuurlijk ook voor de kinderen van 
08:00 tot 18:00 ook dan zijn er leuke activitei-
ten te doen. Wij zijn te vinden in de Nutsschool, 
Lankforst 23-48 telefoonnummer 06 24 79 38 
99. Kom gerust een kijkje nemen!

De tekeningen zijn gemaakt door kinderen van 
BSO Abeltje. Foto’s en tekst zijn gemaakt door 
Miranda Sengers.

Gezellig samen smullen met de kerst (Elin, 
Anouk, Genesis, Lin)

Verkleedrace tijdens de sportdag (Eline, 
Genesis, Ayindo, Dirik, Jordy)

Dansen in de gymzaal (Pim, Fleur, Ayindo, 
Jasper, Eline, Nina, Genesis, Jeske)

Dansen op de HockyPocky

Judo tijdens de sportdag (Daniel, Emel)


